2775 Eurų vertės saulės
elektrinė - nemokamai
Įsigydami kotedžą mūsų projekte gausite net 2775 Eurų
vertės 3 kilovatų (kW) saulės elektrinę iš saulės parko
NEMOKAMAI. Be to už elektrinę į savo sąskaitą galėsite
susigrąžinti 969 Eur valstybės paramos. Ši elektrinė KASMET
Jūsų elektros sąskaitą sumažins 225 eurais, o per visą
tarnavimo laikotarpį padės sutaupyti net iki 5625 Eur.

Papildomos naudos
įsigyjant didesnę elektrinę
Visi Riverland projekto gyventojai turės galimybę rinktis tarp 8 ir 10
kW saulės elektrinių iš saulės parkų. Iš jų 3 kW Jums dovanoja
projekto vystytojas. Šios saulės elektrinės itin ženkliai sumažins Jūsų
šildymo ir elektros sąskaitas. Įsigydami 8 ir 10 kW saulės elektrines
papildomai gausite 50 Eur/kW nuolaidą kiekvienam papildomam
saulės elektrinės kilovatui (virš 3 kW) bei galėsite atgauti 323 Eur/kW
valstybės paramos. Įsigydami 10kW saulės elektrinę iš viso galėsite
susigrąžinti net 3230 eurų (10*323 = 3230 Eur).
Daugiau
informacijos rasite mūsų skaičiuoklėje.

Daugiau informacijos suteiks ir visus paramos dokumentus
NEMOKAMAI padės sutvarkyti mūsų partneriai - Energija
Man, kartu su kuriais igyvendiname šį projekta.
info@energijaman.lt

+370 (614) 78 722

www.energijaman.lt

fb.com/energijaman

Kiek sutaupysiu?
Su 8 kW saulės
elektrine

Su 10 kW saulės
elektrine

0 Eur

0 Eur

6000 kWh padengia saulės
elektrinė

6000 kWh padengia saulės
elektrinė

274 Eur

0 Eur

2000 kWh padengia saulės
elektrinė

4000 kWh padengia saulės
elektrinė

416 Eur

510 Eur

256 Eur pasaugojimo mokestis
ir 160 Eur priežiūros mokestis

Priežiūros mokestis 200 Eur ir
pasaugojimo mokestis 320 Eur

4375 Eur

6125 Eur

Saulės elektrinės kaina su PVM

Saulės elektrinės kaina su PVM

2584 Eur

3230 Eur

Atgauta parama

Atgauta parama

Viso 1370 Eur

Viso 690 Eur

Viso 520 Eur

Viso 13700 Eur

Viso 6900 Eur

Viso 5200 Eur

Be saulės elektrinės
Išlaidos per sezoną
šildymui 
(6000 kWh)
Išlaidos per sezoną
elektrai  
(4000 kWh)

itos išlaidos

822 Eur
Išlaidos elektrai

548 Eur
Išlaidos elektrai

K

0 Eur

Investicijos

0 Eur

Susigrąžinimai

0 Eur

laidos per metus

Iš

laidos per  
10 metų
Iš

*

Skaičiavimai yra indikaciniai ir gali keistis priklausomai nuo situacijos, individualaus elektros suvartojimo ir kt.

*

Skaičiavimui naudojamas standartinis vienos laiko zonos tarifas (13,7 Euro centų už kilovatvalandę).

*

Planuojamas elektrinės tarnavimo laikotarpis - 25 metai.

