
 
 

 
  

 

  

 

  LRF – Erbjudande 5,23 – 21,58kWp 
Solpanelsanläggning tak Gäller vid beställning före 2013-06-01 
 

Kontaktuppgifter 

Kjell Bengtsson: 073 - 40 00 211 
kjell.bengtsson@addcleantech.se 

Felix Rodriguez: 0766 - 71 31 71 
felix.rodriguez@addcleantech.se 

 

6,24 kWp hos Sven-Ingvar Jakobsson, Finntorpet i Sala 



 
 
 

 
AddCleantech Solar Systems AB 
Kvartsgatan 15, SE-749 40 Enköping  
solar.systems@addcleantech.se 

LRF-erbjudande på tre olika takmonterade solpanelsanläggnigar 
Vi på AddCleantech har tagit fram tre förslag på fast monterade solelanläggningar.             
Vi anpassar anläggningen efter dina önskemål och förutsättningar.  Minsta anläggningen vi 
erbjuder är 5,23 kWp. Alla storlekar går att göra med ca 1kW steg. 

Boka tid för ett besök, så gör vi en anpassad offert efter dina förutsättningar. 

Vi strävar efter att alla hushåll och företag skall få möjligheten att bli självförsörjande och 
därmed bidra till förnyelsebar och lokalproducerad solenergi. 

Solanläggning 5,23 kWp 
 16st Sunpower Solpaneler á 327 W  Upptar 26 m2  takyta 
 5 400 kWh/år  88 944:-  / exkl. moms 

 
Avkastningen på investerat kapital ca 6,0 % och vid 35 % bidrag 9,3 % * 

Vid eget arbete avgår: 5 230kr! 

Solanläggning 10,46kWp 
 32st Sunpower Solpaneler á 327 W  Upptar 50 m2 takyta 
 10 460 kWh/år  167 424:-/exkl. moms 

 
Avkastningen på investerat kapital ca 6,2 % och vid 35 % bidrag 9,6 %* 

Vid eget arbete avgår: 10 460kr! 

Solanläggning 21,58kWp 
 66st Sunpower Solpaneler á 327 W  Upptar 99 m2 takyta 
 22 300 kWh/år  334 520:-/exkl. moms 

 
Avkastningen på investerat kapital ca 6,6 % och vid 35 % bidrag 10,2 %* 

Vid eget arbete avgår: 15 000kr! 

Under senaste 10 åren har spotmarknads elpriset ökat med ca 13 %/år, fortsätter den  
utvecklingen ökar avkastningen på investeringen.                                               
*Avkastningen är beräknad på elpriset 1 kr/kWh (exkl. moms).                                      
Förutsättningen är också att denna anläggning är på ett tak i rakt söderläge som har en 
taklutning på 45 grader. 


