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Namn: Christer Karlen

Personnummer: 4811020173

Adress: Vingavägen 7, 121 32 Enskededalen

Telefon: 0707841151

E-Mail: taxi@telia.com

Fastighetsbeteckning: 0

Offert giltig till:

Ordernummer:

Referens: Peter Lyth

Referens mail: peter.lyth@cellsolar.se

Referens telefon: 0704501253
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ANLÄGGNINGSDESIGN
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UPPSKATTAD PRODUKTIONSFÖRDELNING

**Den uppskattade fördelningen av solelproduktionen baseras på din uppskattade produktion samt förutsättningarna för ditt geografiska område räknat på 

en solcellsanläggning i söderläge. Faktisk produktionsfördelning påverkas av väderfaktorer, beskuggningar samt anläggningens azimut.

*Den uppskattade fördelningen av elförbrukningen baseras på en genomsnittlig svensk villa. 
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Typ av solpaneler: Suntech Mono 2x1m 520

Typ av växelriktare: Huawei Sun 2000-33KTL

Antal paneler: 83 st

Installerad effekt: 43,16 kWp

Pris solcellsmoduler och installation inkl. moms

Totalpris att betala inkl. moms

ÅRLIG

PRODUKTION**

*

PRIS PER 

KWP****

**** Räknat på pris per kWp efter grönt avdrag.

*** Förväntad årsproduktion och besparing är en uppskattad siffra baserad på er anläggning och era förutsättningar. Den faktiska produktionen och 

besparingen kan skilja sig från den förväntade.

*** Besparing och avkastning beräknas på din uppskattade årsproduktion av solel med ett elpris om 1,13707918444761 kr per kWh. Besparingen över 5 år 

beräknas med en årlig inflation på 2%. Produkter som laddboxar är alltid borträknade från återbetalningstiden.

ANLÄGGNING OCH PRIS

503 521 kr                  

503 521 kr                          

ANLÄGGNINGSPRIS

ÅRLIG 

BESPARING****

ÅRLIG 

AVKASTNING

37 962 43 166 9 969
9%

KWH KR KR
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I installationen ingår:
• Material (solpaneler, växelriktare, infästningssystem via K2, kablar etc.)

• Komplett installation* (montering, elinstallation etc.)

• Administrativ hjälp med ansökningar och bidrag

• För- och efteranmälan till nätägare

• Uppkoppling av växelriktare mot internet för övervakning av produktion**

**Förutsätter att internetuppkoppling finns åtkomligt i form av framdragen nätverkskabel eller tillgång till WiFi.

Solpaneler

Växelriktare
Med en växelriktare från Huawei är du garanterad den senaste tekniken. Enkel uppföljning via 

appen Fusion solar. Bättre Topologi - Högre Verkningsgrad - Högre Produktion än tidigare 

modeller av växelriktare.  AC- & DC-överspänningsskydd är standard. 10 år garantitid på 

växelriktaren.

PRODUKTER

*Installation kan endast utföras om fastighetens förutsättningar tillåter detta enligt anvisningar i kundavtal. 

Suntech är en av världens ledande producenter av solceller. Sedan de grundades 2001 har de 

expanderat till över 100 länder och har installerat över 24 GW. 

Solpanelerna som levereras av Suntech håller väldigt hög kvalitet och effekt. Utöver detta har 

panelerna SA800-certifikat för socialt ansvar.
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1. Personligt möte med kund – förutsättnings- & behovsanalys

Cellsolar

2. Design anläggning    

Cellsolar

3. Offertförslag och presentation av anläggning     

Cellsolar

4. Beställning av anläggning (20% av ordervärde förfaktureras)

Cellsolar

5. Föranmälan till nätägare

Cellsolar

6. Eventuell bygglovsansökan till kommunen

Kund eller Cellsolar vid förfrågan

7. Snö- och vindlastberäkning

Cellsolar

8. Beställning av material, mail- och telefonkontakt med kund

Cellsolar

9. Boka installation med kund       

Cellsolar

10. Installation av solcellsanläggning

Cellsolar

11. Eldragning och inkoppling i befintlig elcentral 

Cellsolar

12. Anslutning av växelriktare till internet, funktionstest

Cellsolar

13. Färdiganmälan till nätägare (beställningen slutfaktureras)

Cellsolar

14. Välja elbolag för försäljning av överskottsel

Kund

15. Överlämning av manualer och garantibevis

Cellsolar

16. Byte av elmätare

Elnätsägare

17. Anmälan elcertifikat och ursprungsgaranti

Kund eller Cellsolar vid förfrågan

18. Uppföljningssamtal efter installation

Cellsolar

Eventuella ändringar i process- och flödesschemat kan förekomma.

PROCESS- OCH FLÖDESSCHEMA
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Garantier
Samtliga garantier utfärdas av tillverkare och hanteras av Cellsolar.

•    12 år produktgaranti på solceller

•    25 års effektgaranti på solceller

•    10 år produktgaranti på växelriktare

•    12 år produktgaranti på montagesystem

•    5 år garanti på monteringsarbeten

Vi tillämpar distansköplagens 14 dagars ångertid från det att en beställning görs.

Du kan läsa de andra villkoren på www.cellsolar.se/av

Leveranstider

Reservationer

Betalningsvillkor

Försäkring
Cellsolar har entreprenad- och ansvarsförsäkring via Trygg Hansa. Detta gör att ni kan känna

er säkra genom hela installationsprocessen.

Support
All support gällande installationen, produkter, hårdvara och mjukvara sker genom Cellsolar.

Kontakta oss på telefon 08-228890 eller e-post support@cellsolar.se.

Efter beställning faktureras 20% av ordervärdet med 14 dagars betaltid. När anläggningen är 

färdiginstallerad och funktionstestad av installatören faktureras de resterande 80%. Slutfakturan skickas 

innan elnätsägaren bytt ut elmätaren. Om grönt avdrag nekas från skattemyndigheten blir köparen 

ersättningsskyldig för beloppet. All fakturering sker från Cell Solar Nordic AB. Cell Solar Nordic AB är 

godkända för F-skatt. Cell Solar Nordic AB har återtagandeförbehåll enligt Konsumentköplagen tills 

dess att ordervärdet tillfullo betalats.

Normal leveranstid inom 6-10 veckor. Observera att i vissa väderförhållanden kan man inte installera 

vilket kan ge effekter på leveranstiderna.

I samband med en beställning intygar kunden om att de har tagit del av och godkänner de allmänna

Ångertid & Allmänna villkor

Vi reserverar oss för dolda fel som inte är synliga vid den okulära besiktningen under offertstadiet. 

Kunden ansvarar för att elnätet är uppgraderat enligt svenska lagar och standarder.

villkoren. 
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  •     Finansiera hela solcells-     
        anläggningen     

  •     0,10% ränta i 6 mån,      

        därefter 3,10% ränta     

  •    Hanteras av Cellsolar     

  •    Månadsavgift på 45 kr    

  •    Låneperiod upp till 12 år   

  •    Annuitetslån   

  •    Från 0,84% ränta, solceller   

  •    Från 1,04% ränta, bolån   

  •    Upp till 60% belåningsgrad   

  •    Hanteras av Stabelo   

  •    Kräver flytt av bolån   

  •    Mer info:   

         www.stabelo.se/grona-bolan/   

  •    	1,03-1,34% ränta (effektiv ränta)   

  •    Upp till 85% belåningsgrad   

  •    	Hanteras i sin helhet av Hemma   

  •    		Du behöver inte byta bank, bara bolån   

  •    	Kreditgivare: Skandiabanken   

  •    Mer info:    
         www.hemma.se/partners/cellsolar  

Ecster erbjuder finansiering av 

solceller utan att du behöver flytta 

ditt bolån. Du erhåller 0,10% ränta 

under lånets första sex månader och 

har därefter 3,10% ränta. Lånets 

löptid kan max vara 144 månader. 

Lånet har en annuitetsmodell, vilket 

gör att månadskostnaden är fast 

under lånets löptid.

MÅNADSBETALNING 

ECSTER ANNUITETSLÅN*

4 133

KR

Cellsolar har ett samarbete med 

Stabelo som möjliggör en enkel 

finansiering av er solcellsanläggning 

genom att använda utrymmet i ert 

bolån med ett grönt tilläggslån. Med 

bolånet som finansiering och t ex en 

amortering på 100 år kan ni börja gå 

med vinst på solcellsanläggningen 

från dag ett, samtidigt som ni får 

möjligheten att spara pengar på 

bolånet.

FINANSIERINGSLÖSNINGAR

* Administrativ avgift är inte medräknat i månadsbeloppet. Adminstrativa avgiften debiteras varje månadsbetalning. Krediten löper med en rörlig ränta. Detta innebär att räntan 

kan komma att förändras under kreditens löptid. Du kan när som helst göra extraamorteringar eller lösa krediten i sin helhet utan extra kostnad. Priset är också indikativt. För 

exakta priser, vänligen kontakta din säljare.

Via Hemma kan du utöka ditt bolån 

till en attraktiv ränta för att betala för 

dina solceller. I samband med att du 

flyttar ditt befintliga bolån får du 

också möjlighet till en rabatt som gör 

att du kan sänka din totala 

räntekostnad. Hemmas 

bolåneerbjudande i samarbete med 

Skandiabanken riktar sig till hushåll 

som investerar i solceller med 

belåningsgrad upp till 85%, utan 

helkundskrav.
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