
Tilbud

Sunfactor ApS DATO 07-06-2012

Ved Faurgården 7 Tilbud nr.

4300 Holbæk Kunde-id

Telefon 81747515

info@sunfactor.dk

CVR. 34211078

Tilbud til:

Generalt tilbud til beboere på 

Favrholmvænget

3400 Hillerød

Kommentarer eller særlige instruktioner:

SÆLGER ORDRENUMMER: MONTAGEDATO MONTAGE F.O.B.-STED BETALING

Sunfactor ApS 5-6 uger fra ordre Aftales ved ordre Favrholmvænget 10/90

ANTAL ENHEDSPRIS PÅLÆGGES MOMS? BELØB

1 Solcelleanlæg 7,2 kWp 91.975,00           t 91.975,00           

1 Montage Alt inkl. 12.000,00           t 12.000,00           

SUBTOTAL  103.975,00kr      

MOMSSATS  25,00%

MOMS  25.993,75           

ANDET  -                      

Der betales 10% af ordre senest 5 dage fra ordreafgivelse I ALT  129.968,75kr      

90% betales senest 14 dage efter afsluttet montage (Anlæg er godkendt af kunden)

Der kan fratrækkes 2% hvis hele beløbet betales senest 5 dage efter ordreafgivelse

Husk at spørge din kommune om solceller på taget giver konflikter ift lokalplaner for området.

Der er stor efterspørgsel på enkeltdele og der kan ske ændring i leveringstid.

Hvis der opstår spørgsmål vedr. dette tilbud kontakt os vendligst på telefon, e-mail.

Lidt om tilbuddet
Tilbuddet er gældende til alle boliger i Favrholmvænget. 

For et vinkelhus i favrholmvænget hvor den store tagflade vender mod syd vil dette anlæg yde omkring 6800 kWh pa.

Der kan tilkøbes online overvågning af anlægget med en solar-log for 5050 + moms

Normalt skrædersyes alle anlæg og det er derfor muligt også at få andre størrelser anlæg.

Anlægget et begrænset af inverteren og man kan derfor godt bruge nettomålerordningen.

REC panelerne har en mørkeblå sort overflade, og er med sort ramme. 

Der er 10 års fabriksgaranti på solcellerne. 

Der er 25 års ydelsesgaranti på 80%.

REC er en Norsk virksomhed som er verdens største producent af silicium til solceller.

Der er 5 års fabriksgaranti på Inverteren, men for 8000- ekstra kan den forlænges til 20 års garanti

Betalingsbetingelser 20/60/20. 

 

ren energi for innovative husejere

BESKRIVELSE

30 stk. REC PE240W BLK 

på 49 M2+ 1 stk. Fronius 

plus IG60 + Montageanlæg                                                                                                                                                                                                                           
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