
Az ingatlan alapterülete:                   m2          Villanyszámla:                       Ft/hó         Fűtés:                       Ft/hó

Az ingatlan villamos teljesítménye:                   fázis,                    Amper                    Amper                      Amper

Önerős fizetéssel

Hitelügyintézéssel (Személyi, jelzálog, családtámogatási 6 millió Ft kedvezményes hitel)

Családtámogatási 50% -os programmal

CSOK - FALUSI CSOK - Babaváró támogatási programmal (tanácsadással, ügyintézéssel)

25 év alatti gyermeket nevelek a saját háztartásomban

Legalább 50% ban tulajdonos vagyok az ingatlanomban

Rendelkezem folyamatos 12 havi TB jogviszonnyal 

Magyar állampolgár vagyok

A saját ingatlanomba minimum 1 éve be vagyok jelentkezve (amire a támogatást kérem)

Elektromos padlófűtés, elektromos fűtőszőnyeg, L-PRO alumínium szövetes fűtőszőnyeg 

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679  rendelete a General Data Protection Regulation -GDPR), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes információk, valamint az SI Energy Kft. adatvédelmi szabályzata a 

"www.sienergyholding.hu" oldalon teljes egészében elérhető, megtekinthető.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozataimat bármikor visszavonhatom.

Igénylő aláírása

VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK (Megfelelőt megjelölni!)

 CSALÁDTÁMOGATÁSI - ENERGETIKAI IGÉNYLŐ - MUNKALAP 

           ALKALMASSÁG ELŐZETES VIZSGÁLATA (Családtámogatási program esetén)

                PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK - FINANSZÍROZÁS

Levegő-vízes hőszivattyú meglévő vizes rendszerre - fűtésre - hűtésre - háztartási melegvízre. 

Dátum: ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

E-mail címe:                                                                                       Tel. száma:

Projekt címe:                                                                                       

Szigetelés (befújható cellulóz alapanyaggal)    padlás                 nm   tetőtér                   nm

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az SI Energy Kft  a 2011. évi CXII. törvény szerint, a megadott adataimat 

feldolgozza, tárolja, és a partnerei részére továbbítsa,  továbbá a partnerei ajánlatadás céljából megkeressenek,

Tulajdonosok nevei:

Igénylő neve:

Családtámogatási tanácsadást - ügyintézést kérek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT

MEGJEGYZÉS

KKv energetikai korszerűsítésekre, pályázatokra megkeresést kérek

Nyílászáró csere

Elektromos fűtőpanelek (Norvég elektromos fűtés)  -   Nordart   -   Nobo   -   Wifi   -    termosztát.

Napelem 100.000Ft kedvezménnyel, (14 féle standard, high-tech, smart, fél cellás, optimalizált napelemek)                    

Geotermikus hőszivattyú meglévő vizes rendszerre - fűtésre - hűtésre - háztartási melegvízre. 

Klíma hűtés/fűtésre 10% -os kedvezménnyel              db  

napelemes rendszerekNapelemes rendszer - hibrid inverter -
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