
Vi hjälper dig!
Vare sig det handlar om offert,  

solcellspaket, installationer eller  
att bli elhandelskund hos oss.

Vi gör det möjligt att ta tillvara på

ÖVERBLICKA OCH EFFEKTIVISERA DIN PRODUKTION

Vi samarbetar med Caverion som installerar komponenter av högsta 

kvalitét. Vi använder dessutom material från SolarEdge vilka utöver 

högsta möjliga säkerhet även ger: 

• Maximal energiproduktion från varje enskild panel

• Kostnadsfri övervakning

• Färre och snabbare servicearbeten

• Fullständig överblick med till exempel din mobiltelefon eller surfplatta 

• Växelriktare med 12 års garanti

• Kostnadseffektivt byte av växelriktare även efter garantiperioden

solens energi
Vi hjälper dig att skräddarsy installationer av solceller till din fastighet utifrån  

dess skick och förutsättningar. Det är ett smidigt sätt att använda solens energi på för 

att omvandla solstrålarna till el. Vi hjälper dig hela vägen från ansökning av solcellsstöd 

till installation på ditt hustak. Varje individuell fastighet innebär olika lösningar.  

Gynna både miljön och din egen plånbok med din egen mikroproduktion!



Du vet väl om att du kan ansöka om 

ROT-avdrag eller statligt solcellsstöd?

Är det något du 
undrar över?

Kontakta oss på 0498-28 50 00 
eller besök gotlandsenergi.se

Vi finns här för dig!

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 900 kWh/kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar såsom takets riktning, 

lutning och eventuell skuggning.  ** Pris baserat på standardinstallation. GEAB förbehåller sig rätten att göra prisändringar.

SMALL
3 700 kWh/år

74 300 kr 

MEDIUM
5 500 kWh/år

94 600 kr 

LARGE
8 000 kWh/år

118 100 kr

DET HÄR INGÅR I DIN INSTALLATION:

• Högeffektiva solcellsmoduler

• Växelriktare från SolarEdge

• Paneloptimerare från SolarEdge

• Montage- och installationsarbete samt material

• Kontakter med ditt lokala nätbolag

• Driftsättning och kontroll av system

• Förmånliga långa garantier på produkter och effekt

Avsändare är Gotlands Elförsäljning AB.

   Small  Medium  Large  XL  XXL

  Antal paneler  12  18  26  38 52

  Förväntad årlig elproduktion (kWh)*  3 700  5 500  8 000  11 100  16 000

  Pris inkl. moms (SEK)**  74 259 94 629  118 129  153 169  178 159

NÅGRA PRISEXEMPEL

ca ca ca

Vi gör alltid en beräkning av varje specifikt förhållande och erbjuder lösningar för 

varje individuell fastighet – för att installationen ska bli så smidig som möjligt.

GEAB ger dig en överblick


