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Solcellspaketets innehåll , 33st kompletta solcellsinstallationer

Produkt Beskrivning

Solpanel 1056st NIBE 365Wp Solpaneler
Installerad Effekt 385,4kW (1st paket 32st solpaneler, 
installerad effekt 11,68kW )

Optimerare Används ej

Växelriktare 33st VXR DC 13kW PVI 20-10

Monteringssats Weland Stål , Ny papp under solceller 

Komplett Installation Ingår

Frakt / Lyft Ingår

Elinstallation Ingår

Byggställning ink fallskydd Ingår 

Kommunikation VR –NIBE SMI

Kanalisation Ingår 

Utbildning Personal Ingår, vid 2 tillfällen

Garantibesök Ingår, 2 tillfällen/år i 5 år

Underlag Solcellsanläggning
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SOLCELLER / LADDBOX / BATTERIER

Pris för solcellsanläggningar (ex moms) : 5.597.000 kr 

Pris per anläggning (ex moms) : 169 606 kr
Pris per kilowatt (ex moms) : 14 523 kr



Mjuka värden 
 Projektering på plats
 Installation enligt arbetsmiljöverkets krav och 

rekommendationer 
 Fackligt anslutna montörer
 Montörer med full behörighet och 10 års 

installationsgaranti
 Långsiktighet med 25 års effektgaranti

 Trygga garantier på anläggning med Europas 
största grossister

 Goda referenser av tidigare installationer
 Fullständiga ställningsregler
 Fullbehörig elinstallation 
 Vi tar hand om allt pappersarbete med 

ansökningar, garantier, certifikat och dylikt
 Support nära dig före, under och efter 

installation

Garantier
 Installation 10 år. 
 Effektgaranti på minst 80 % efter 25 år. 
 Växelomriktare 5 år.
 Produktgaranti solpanel 10 år.
 Infästning Weland Stål 30 år
 Samtliga produkter i detta paket är CE-märkta. 
 Leveransvillkor enligt Konsumentköplagen och 
 Allmänna bestämmelser –hantverkarformuläret 09
 Trygghetsgaranti NIBE vid köp av 

solceller/värmepump     

Standardförutsättningar
 Fri tillgång till uppgång på tak.
 Takhöjd, 1 –1,5 plans hus.
 Tegel, betongpannor och plåttak med 

bärande konstruktion.
 Tillgång till utrymmen för montering av 

utrustning i anslutning till el centralen.
 God framkomlighet vid installationsplatsen 

samt vid el centralen.
 <45 graders lutning på taket
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Garantier och installation

Regelverk och Branschstandards 
 Svensk ElstandardHandbok 457
 Råd och anvisningar Räddningstjänsten Syd
 SIS (Svenska Institutet för Standarder) Handbok 537
 ABT 06
 Taksäkerhet på tak med solpaneler -

Taksäkerhetskommittén

Utbildningar
 Solar Edge–Design och Monitoring
 Ställning upp till 9 meter
 Heta Arbeten 
 Sanering och Asbesthantering  
 BAS U / BAS P
 SAM / BAM
 Stress och Krishantering
 B-96 Utökning tungt släp
 Säkra Lyft
 Fallskydd Höghöjdsarbete



Simulation och Layout
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Återbetalningskalkyl



Avtalsvillkor

Giltighetstid: 
Offererat pris gäller i 30 dagar

Installation: 
Installationsdatum enligt senare överenskommelse

Betalningsvillkor

50 % vid leverans, 40 % vid färdig montering och 10% vid färdig elinstallation. Privatpersoner har möjlighet att 
betala 100% efter elinstallation. Gäller ej mätarbyte från din nätägare.

RSA –Gruppen förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditundersökning och begära att hela priset 
skall betalas i förskott om bolaget finner så nödvändigt.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktion som RSA –Gruppen dragit av, 
har RSA - Gruppen rätt att utan dröjsmål efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat avdrag för.

Övriga villkor

Arbete påbörjas enligt överenskommelse. Tilläggstjänster finns i form av
hjälp med ansökan: bygglov, ritningar, investeringsstöd, cesarkonto, elcertifikat och ursprungsgaranti.

GDPR
I detta dokument delger du oss personuppgifter som fr.o.m. 2018-05-25 omfattas av den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR). Genom att bekräfta ordern med din signatur ger du oss även ditt medgivande till att vi sparar dina 
personuppgifter på vår server och hanterar dessa i samband med vår totalentreprenad av din anläggning. Dina 
personuppgifter kommer enbart att användas föra att kunna leverera, montera, installera och driftsätta din anläggning. 
Du kan när som helst kräva att få veta vilka personuppgifter vi sparar samt att dessa raderas från våra system.

Genom underskrift nedan har RSA Rosengren Consulting AB och beställaren 
ingått avtal om köp av solcellsanläggning. Initialer krävs på samtliga sidor. 

Köpare:

SIGNERING SKER DIGITALT EFTER ÖVERENSKOMMELSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Namnteckning Datum

RSA SOL – en del av RSA - Gruppen

sebastian.olofsson@rsa-sol.se 0733-997454

rasmus.mattiasson@rsa-sol.se 0733-997455
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