
Üzleti konstrukciók

A VPP egyedi üzleti konstrukciói között minden vállalat megtalálja a neki leginkább kedvező megoldást a napenergia előnyeinek 
hasznosítására.

A VPP saját beruházásában kulcsrakészen megvalósítja a napelemes rendszert, a szükséges műszaki tartalommal és méretben.

Együttműködés típusa és időtartama

Beruházási szakasz

Üzemelési szakasz

Lejárat

Árazási modell

Kiegészítő szolgáltatások

Solar project Solar bérlet Solar pay/use

6-9 hónapos vállalkozási szerződés (EPC) 8 éves bérleti szerződés 10 éves villamosenergia átvételi szerződés

Az üzembe helyezést követően a napelemes 

rendszer az Ügyfél tulajdonába és 

üzemeltetésébe kerül.

Az üzembe helyezést követően VPP üzemelteti a 

napelemes rendszert, Ügyfél 96 havi 
részletfizetéssel bérbe veszi és szabadon 

rendelkezik a helyben termelt energiával.

Az üzembe helyezést követően VPP üzemelteti a 

napelemes rendszert és kedvezményesen 

értékesíti a helyi energiát az Ügyfél számára, a 

fogyasztási igényeknek megfelelő mennyiségben.

Az együttműködés megszűnik az üzembe 

helyezést követően.

A futamidő végén a napelemes rendszer a bérlő 

tulajdonába kerül.

A szerződés lejártakor az Ügyfél élhet opciós 

jogával és megvásárolhatja a napelemes 

rendszert a projektár 12%-án, vagy  

meghosszabbíthatja az együttműködést további 5 

évre.

Projektár = 265.000-325.000 HUF/kW 

Fizetési ütemezés:

1. részlet: a projekt ár 10%-a - előlegként - 

szerződést követő 15 napon belül 

2. részlet: a projekt ár 60%-a a napelemek, 

inverterek és tartószerkezet helyszínre 

szállítását követő 15 napon belül; 

3. részlet: a projekt ár 30%-a napelemes 

rendszer üzembehelyezést követő 15 napon 

belül

1. hónap: a Projektár  5 %-a 

94 hónapon keresztül, a Projektár  1,2 %-a 

96. hónap: a Projektár  5 %-a
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Bérleti díjak = Projektár 5%-a

Így a Bérleti szerződés futamideje alatt (96 hónap) 

a Projektár 122,8 % -a kerül megfizetésre.

Energia díj = a mindenkori hálózatról vételezett 

tényleges teljes energiaköltség -8%

Teljes körű karbantartás és üzemeltetés – eseti 

vagy átalánydíjas alapon.

Üzemeltetés, karbantartás és garancia ügyintézés 

a futamidő végéig - díjmentesen. 

Üzemeltetés, karbantartás és garancia ügyintézés 

a szerződés lejártáig - díjmentesen. 


