Innosund solcellsanläggningar, bara fördelar + ”Fri el”
Nu har vi gjort det så enkelt och fördelaktigt att äga en solcellsanläggning
som det bara går.
”Du har helt enkelt inte råd att vara utan en solcellsanläggning.”
Den totala avbetalningstiden av hela solcellsanläggningen ligger i de flesta fall under 10 år (även utan
solcellsbidrag) tack vare högsta kvalité på ingående delar, vilket ger ett optimalt utbyte av energi
under hela året, en enastående lång livslängd och att det är helt underhållsfritt.
Du har inte råd att vara utan en solcellsanläggning längre, det finns faktiskt inte en enda nackdel,
bara fördelar.
De viktigaste för de flesta kunder är dock att man tjänar på att ha en solcellsanläggning, och det gör
du. Redan från första stund.
Då tror du förstås att du måste ha mycket pengar på banken för att kunna ha råd att köpa en
solcellsanläggning och att det är endast om du redan har ett överflöd av pengar som du kan få någon
ekonomi på en solcellsanläggning. Så var det kanske för några år sedan men idag är det en av det
lönsammaste och säkraste investeringar du kan göra. Oavsett om du har pengar på banken eller om
du behöver låna för hela investeringen.

Trippelt upp
Fri el, 5-8 % avkastning, högre värde på fastigheten
Har du pengar så motsvarar köpet att du får en 5-8 % avkastning på ditt satsade kapital från första
stund och du har ”fri el”. Dessutom ökar du direkt värdet på din fastighet. Kan det bli bättre?

Fri el(delvis) + betald ränta och amortering, Avbetalad efter 10 År + högre
värde på fastigheten
Lånar du till hela investeringen, då tjänar du också pengar från första stund. Då har du ”delvis fri el”
och ränta och amortering betalas av intäkter från solcellsanläggningen och du ökar värdet på din
fastighet. Efter 10 år har du ”helt fri el” och du tjänar dessutom. Ca. 1400 kr / mån på din
solcellsanläggning.

Ytterligare fördelar som vi på Innosund ger dig genom vår premium
kvalité på komponenter och kunskap om våra solcellsanläggningar.
 Bra priser. (För bra lånevillkor)

 Högsta premium kvalité på alla komponenter. (För trygghet och bra
garantier)
 Fulltäckande garantier, för allt, för att du ska få bra lånevillkor. (Om trots
allt något skulle gå fel)
 Komplett, snabb, billig montering av erfarna montörer på alla typer av
tak. (För bra pris och bra lånevillkor)
 Lång erfarenhet. (För din trygghet)
 Komplett övervakning med uppkoppling mot internet. (För trygghet och
kontroll över systemet)
 Styrning, övervakning, optimering. (För energioptimering och komfort,
för att du ska kunna få så bra helhetsekonomi som det bara går på din
fastighet och solcellsanläggning.)
 Håller alltid reda på vart du får det mest fördelaktiga priset för din
överskotts el. (För att du ska få så bra ekonomi och kort avbetalningstid
som möjligt på din solcellsanläggning)
 Avtal med ledande banker om fördelaktiga investeringslån. (För att det
skall vara så enkelt och fördelaktigt som det bara går att äga en
solcellsanläggning)

