Efter noggrann granskning och prisförhandling har Lisebergs
Villaförening valt Norden Solar som partner för installation av
solenergipaket för de villaägare i vårt område som är
intresserade. Här är några av fördelarna:
• Stor grupprabatt för komplett solpaket. Exempel på installationskostnader:
o 5.5kW paket 79.126 kr innan ROT (ungefär 70.334 kr efter ROT)
o 11kW paket 145.627 kr innan ROT (ungefär 129.446 kr efter ROT)
• Investerade summan tjänar man tillbaka på mindre än 12 år utan att räkna med
ett potentiellt bidrag från staten på 20% vilket i så fall gör besparingen ännu
större.
• År 2017 finns nya incitament: Du får mer betalt vid elförsäljning till nätet än du
får betala vid köp (ca 0,25kr per Wh).
• Värdet på huset förväntas öka.
• Solenergin är bra för miljön. Detta borde vara främsta skälet till en installation!!
För att utnyttja detta erbjudande, vänligen kontakta NordenSolar före den 31 juni. Det
här är de ytterligare tjänster Norden Solar ger oss:
• Skiss till bygglovsansökan som ska skickas till Stockholms stad.
• Komplett ifylld ansökan för 20% bidrag av installationskostnad. Allt du behöver
göra är att skriva under.
• Ytterligare 1000 kr rabatt per hus om Norden Solar gör mer än 5 installationer
hos medlemmarna i villaföreningen.
Offerten är kostnadsfri. Det är möjligt att skicka bidragsansökningen före
installationen.
Martin Yang
Norden Solar (Aprilice AB)
Enhagsvägen 7, 187 40 Täby, Sweden
Tel: + 46 (0) 85 333 8668
Mobile: + 46 (0) 73 539 96 63
E-mail: martin@nordensolar.se
www.nordensolar.se
Vänligen stöd Liseberg Villaförening genom att bli ny medlem (www.lisebergvilla.se).
Om du vill vara uppdaterad med den senaste informationen eller få information om
priset, vänligen maila till sol@lisebergvilla.se.
Från Liseberg Villaförening styrelse en STOR TACK!

Vanliga frågor
Hur mycket kan jag spara?
Be NordenSolar att gör en beräkning åt dig när i samband med offerten.
Vad är kvaliteten på solpaketet?
• Solpaneler: Jinko Solar, JA Solar-storst solcellsmodul leverantör i världen; ett
annat alternativ som du kan välja är Luxor Solar-Tysk leverantör
• Växelriktare: SMA, Solaredge-storst växelriktare leverantör i världen;
• Monteringssystem: K2 –Tysk leverantör med alla PV-monteringssystemlösningar
Hur ser en typisk dag ut med användande av solenergi?
Denna video ger ett exempel på daglig användning av solenergi:
https://www.youtube.com/watch?v=CW-YFfOxZQQ
Finns det en metod för att uppskatta hur mycket el jag förväntas kunna producera?
Ja, Stockholms stad har skapat en karta som du kan använda för att se din potentiella
produktion:
http://energiradgivningen.se/solkarta/stockholms-stad
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