Välkommen till Helsingborgs
solcellstätaste BRF
Bli en del du också! I samarbete med Riksbyggen har Öresundskraft tagit fram ett
unikt erbjudande till boende i BRF Ribbhusen.

Lägre energikostnader med solceller
Tack vare att du producerar din egen el minskar du
andelen el du behöver köpa in. Det betyder att du blir
mindre känslig för prisökningar på elmarknaden.

Sälj din överskottsel
När solcellerna producerar mer el än vad som för
tillfället används i byggnaden så matas elen in på
det allmänna elnätet och du får betalt. Bra va!

Bättre ränta med solceller än
hos banken
Det är faktiskt bättre att ha pengarna fastskruvade
på taket än i ett konto på banken. Med solceller kan
du nämligen få en årlig ränteavkastning på mellan
6-8%.

Bli en miljöhjälte och ge nästa generation
bra förutsättningar som möjligt
- Solceller avger inte några utsläpp vid användningen.
Dessutom är solen en förnybar energikälla.
- Väljer du solceller bidrar du till Sveriges och norra Europas
miljökloka elförsörjning när du säljer din överskottsel.

Öka värdet på huset med solceller
Först och främst blir energikostnaden lägre över tid för hus
med solceller vilket ökar värdet. Hela 71% av svenskarna
att de kan tänka sig betala mer för ett hus med solceller.*

Bidrag till solceller
Grönt teknikavdrag på motsvarande 14,55% av
investeringskostnaden av din solcellsanläggning får
ni automatiskt avdraget på din faktura.

oresundskraft.se/sol

Öresundskraft – en trygg och pålitlig partner
Enkelt och okomplicerat – vi är med dig genom hela processen
Öresundskraft lämnar trygga och marknadsmässiga garantier
Vi finns och verkar nära dig i Nordvästra Skåne, bara 5 minuters cykelväg från din bostad

Tillsammans är ni starka
Solceller för en glimrande framtid!

Unikt erbjudande för BRF Ribbhusen

Hur fungerar det?

I samarbete med Riksbyggen har Öresundskraft tagit fram

• Öresundskraft kommer att i samarbete med Riksbyggen
kontakta er och följa upp ert intresse
• Om ni beslutar er för att investera i solceller, så förbinder
ni er till ett på förhand angivet attraktiv pris.
• Beställningen gör ni genom via en digital signering med

ett unikt erbjudande till de boende i Brf Ribbhusen.

Ett bra erbjudande kan bli
fantastiskt
• Att döma av de intresseanmälningar som har gjorts finns

GetAccept, kontakta mig för mer information.

det ett stort intresse för solcellsanläggningar inom

Kontakt & frågor

föreningen Ribbhusen. Vi har därför möjligheten att göra

Har ni frågor kring erbjudandet, eller kanske rent

ett bra erbjudande bättre.

av vill beställa redan nu. Varmt välkommen att

• Ju tidigare ni bestämmer er för att investera i en

kontakta mig på numret nedan.

solcellsanläggning desto bättre blir erbjudandet för er.

Peter Abraham
peter.abraham@oresundskraft.se
0700 00 36 67

oresundskraft.se/sol

Erbjudande

99.990

Kampanj
Erbjudande för boende i BRF Ribbhusen
Sista datum för signering: 2021 - 06 - 21

114.900

Ordinarie
Ordinarie pris för er anläggning
Sista datum för signering: 2022 - 01 - 15

ERBJUDANDE

BESTÄLLNING

INSTALLATION

oresundskraft.se/sol

Peter Abraham
Jag brinner för solenergi och vill hjälpa till att göra er bostad
mer hållbar. Som grädde på moset så är det dessutom en
riktigt lönsam investering.
Jag ser fram emot att prata mer med er!

peter.abraham@oresundskraft.se
0700 00 36 67

