
– A leggyakoribb kérdés, amit kapunk, hogy megéri-e 
napelemet tenni egy családi házra – kezdi Fodor Gábor, a 

Buildgreen Kft. ügyvezetője. A válaszunk mindig ugyanaz: igen, 

megéri! A napelemes rendszerek az utóbbi évek árcsökkené-

sének köszönhetően ma már mindenki számára elérhetőek, és 

akár 8-9 százalékos éves hozamot produkálnak, sokkal többet, 

mint egy bankbetét. Ráadásul ezt a hozamot a mai, „rezsicsök-

kentett” áramárral nyújtják, ami azért valószínűleg hosszú tá-

von – a nemzetközi trendeknek megfelelően – emelkedni fog.

Ha valaki napelemet tesz a házára, évtizedekre vásárol magá-

nak nyugalmat és biztonságot, hiszen teljesen függetleníti ma-

gát az áramár kiszámíthatatlan változásaitól. 

– Egyre több cég – köztük a mienk is – teljesen leveszi a terve-

zéssel, engedélyeztetéssel járó feladatokat az ügyfél válláról, 

csak néhány aláírásra van szükség és a megrendelő kulcsra-

kész, üzemelő rendszert kap. Mi is kulcsrakész csomagokat 

ajánlunk, szívesen segítünk személyesen vagy telefonon is 

kiválasztani, hogy egy adott havi fogyasztáshoz melyik cso-

magot és milyen áron kínáljuk, nincsenek további rejtett költ-

ségek. Kulcsrakész rendszereink árait a honlapunkon is meg 

lehet nézni.

– Csak családi házakra telepítenek napelemeket, vagy na-
gyobb rendszerek kivitelezését is vállalják?
– Rendszeresen építünk nagyobb, akár 50kW-os rendszereket 

cégeknek, szállodáknak intézményeknek (egy családi házas 

rendszer jellemzően 2,5-5kW teljesítményű). Ennek is köszön-

hető, hogy a tavalyi árbevételünk meghaladta a 400 milló fo-

rintot. 2015-re már mintegy 150kW-nyi megrendelésünk van, 

tehát ebben az évben további növekedést prognosztizálunk a 

lakossági, vállalati és közüzemi szférában egyaránt.

– Hogyan érdemes kivitelezőt választani?
– Egy hosszú távú befektetésnél – akár 40-50 évről is beszé-

lünk – nagyon fontos, hogy csak minőségi elemekből épít-

kezzünk, ezért mi kizárólag kiváló minőségű komponenseket 

használunk, világszerte ismert márkáktól. Az általunk forgalma-

zott napelem modulok gyártói globális biztosítással rendelkez-

nek a modul teljes élettartamára vonatkozóan. Véleményem 

szerint emellett az is fontos, hogy a kivitelező nagyobb, tapasz-

talt, stabil háttérrel rendelkező cég legyen.

– Mit kell tenni annak, aki szeretne ajánlatot kérni egy 
rendszerre?
– A legjobb, ha előveszi a villanyszámláját és felhív minket, a 

fogyasztás alapján már tudunk kulcsrakész rendszert ajánlani. 

Természetesen azért szükség van egy rövid helyszíni felmérés-

re is, erre egy egyeztetett időpontban általában 1-2 napon belül 

sort tudunk keríteni. Emellett Székesfehérváron, a Mártírok útja 

9-ben, az Albacomp irodaházában van egy kis bemutatóter-

münk, ahol szívesen látunk minden érdeklődőt, aki kíváncsi rá, 

milyen is közelről egy napelem vagy egy inverter. Az igazán 

kíváncsiakat pedig el tudjuk vinni működő rendszerekhez is!

Sokan azért nem mernek belevágni egy családi házas napelem rendszer telepítésébe, mert 

drágának, bonyolultnak találják, azt gondolják sok utánajárást kíván. Szerencsére egyre töb-

ben ismerik fel, hogy ma már lehet olyan kivitelezőt találni, aki a teljes ügyintézést átvállalja, 

profi n, gyorsan és tisztán dolgozik.

Tudta, hogy egyre több családnak 
0-Ft a villanyszámlája?

BUILDGREEN

Tel.: 22 / 515-490
www.napelemepites.hu
Bemutatóterem: Székesfehérvár, Mártírok útja 9.  (Albacomp irodaház)


