
Kompletta 
solcellslösningar
Tryggt, lokalt och enkelt.



I närmare 150 år har vi försett Uddevalla med energi. 
Mycket har hänt under åren, men vårt mål har alltid varit 
detsamma – att skapa hållbar energi till våra invånare. 
Från vattenkraft, fiber och fjärrvärme tar vi nu nästa stora 
steg för en ljusare framtid – solenergi.  
 Att vi kan använda solen som energikälla är ingen nyhet, 
men mycket har hänt inom tekniken de senaste åren. Idag 
finns effektiva och prisvärda solcellslösningar, som med 
rätt läge och förutsättningar kan göra dig självförsörjande 
med egenproducerad energi. Låt solen värma dig.  

Låt solen 
värma dig.



Vi är med dig 
hela vägen.
Som lokalt energibolag är vårt enda syfte att finnas till för dig.  
Vi erbjuder helhetslösningar för ditt hem och nu även nyckel- 
färdiga solcellspaket. 

Skräddarsydda lösningar
Vid ett hembesök går vi igenom hur förutsättningarna ser ut för 
ditt hem – hur solcellerna ska placeras, hur många som behövs 
och vad de kan generera. Vi tar sedan fram ett komplett och 
skräddarsytt paketförslag. 

Kvalitet och trygghet 
Med Uddevalla Energi kan du tryggt luta dig 
tillbaka och låta oss göra jobbet. Våra 
produkter är kvalitetssäkrade och vi är 
med hela vägen. Dessutom kommer 
vi alltid att finnas kvar ett stenkast 
bort. Inga konstigheter, helt enkelt.

Lokalt 
Vi finns nära dig och ger support både 
före, under och efter själva installationen. 
Skulle det uppstå problem med din 
anläggning så är vi snabbt på plats för 
att åtgärda.

Lönsamt 
Tillsammans med dig hittar vi den 
ekonomiskt mest optimala lösningen 
för ditt behov och hus. Vi betalar också 
extra bra för det elöverskott som dina 
solceller producerar. 

Tryggt
Du kan vara trygg med att vi alltid finns 
här för dig och din solcellsanläggning. 
Dessutom ger vi dig 25 års effektgarani 
på solpanelerna.

Enkelt 
Det ska var enkelt att vara kund hos 
oss. Självklart gäller även det våra 
solcellslösningar. Vi hjälper dig genom 
hela resan från idé till egenproducerad, 
förnybar solenergi.

Många fördelar 
med solceller från 
Uddevalla Energi.

Solhandla med oss!
Sälj ditt solelsöverskott 
och få solbonus i tre år.

Få ett lokalproducerat 
och förnybart elavtal.

För dig som köper ett solcellspaket 
från oss ger vi ersättning med spotpris 
plus 25 öre per kilowattimme för din 
överskottsproduktion de första tre åren. 
Ingen bindningstid. 

Med solhandel får du ett elavtal med 
lokalproducerad och förnybar el 
samtidigt som du bidrar till ett fossil-
fritt Uddevalla.



Våra solcellspaket är nyckelfärdiga lösningar med solpaneler av högsta kvalitet 
som installeras av professionella installatörer. I paketlösningen ingår:

Solcellspaket där allt ingår. 
Inga konstigheter.

25
 ÅRS EFFEKT

GARANTI

Solcellspaneler av högsta kvalitet. 
Poly- och monokristallina paneler i storlekar-
na 1,6 x 1,0 m och 2,0 x 1,0 m med en effekt 
om 270W – 335W från JinkoSolar 
och CanadianSolar.

Optimerare, från SolarEdge, gör att din 
solcellelsanläggning producerar maximalt 
även om någon av panelerna hamnar i skugga.

Garantier – 25 års effektgaranti på 
solcellspaneler (80% effekt), 25 års garanti 
på optimerare, 12 års garanti på växelriktare 
och 5 års garanti på installationen.

Växelriktare som omvandlar likström 
till växelström är en nödvändig komponent i 
anläggningen. Från SolarEdge och Fronius.

App för din smartphone och dator, med 
vilken du enkelt kan hålla koll på hur mycket 
solel du producerar.

Installation och driftsättning  
av solcellsanläggningen inklusive tillhör- 
ande kablar, elkomponenter, kontakter och 
montagesystem anpassat för ditt tak.

Vill du veta mer?
Prata med en solexpert.
Vi berättar gärna mer om solceller och våra erbjudanden. Vår ambition är 
att det ska vara tryggt och enkelt för dig som kund. Inga konstigheter.

Välkommen att höra av dig till oss! 

Kundservice: 
Tel: 0522-58 08 00  
E-post: kontakt@uddevallaenergi.se

Så här skaffar du solceller – 
steg för steg.

1. Solkalkylen
Gör vår solkalkyl  
(solkalkylen.udde-
vallaenergi.se) för att 
få en prisindikation för 
just ditt tak. Fyll se-
dan i intresseanmälan 
så kontaktar vi dig.

2. Hembesök
Vi bokar in ett hem-
besök för att mer 
i detalj gå igenom 
förutsättningarna för 
solceller på ditt hus. 

3. Offert
Vi skickar en offert 
som du i lugn och ro 
kan gå igenom hem-
ma innan du lägger 
en beställning. 

4. Installation
Solcellsanläggningen 
installeras och du 
producerar nu förny-
bar energi som är bra 
både för miljön och 
plånboken. 



Hur mycket du kan spara 
med solceller på ditt hus?
Gör vår solkalkyl för att få en prisindikation för just ditt tak. Om det 
känns bra så fyller du bara i intresseanmälan så kontaktar vi dig. 
Gå in här och testa direkt:

solkalkylen.uddevallaenergi.se

Uddevalla Energi AB 
Strömberget 451 81 Uddevalla 
www.uddevallaenergi.se




