Energismarta hem med 1KOMMA5°
– ett livsstilsval
1KOMMA5° är Sveriges ledande leverantör av energismarta lösningar till Sveriges villa- och fastighetsägare med
målet att nå en klimatneutral villamarknad 2030. Precis som vi gjort sedan 2016, arbetar 1KOMMA5° mot att
möjliggöra ett CO2-neutralt liv för dig genom att erbjuda framtidssäkrade solcellsanläggningar, laddboxar och
batterier för ellagring i ditt hushåll.
Varje dag, tak för tak, från första tanken på solceller till det att hushållet producerar egen grön el, hjälper vi
Sveriges villaägare att bli egenproducenter med intelligent styrning av både sin egen konsumtion och produktion
och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.
Att installera solceller och andra energismarta lösningar är inte bara ett smart val för din elekonomi, det är
också ett livsstilsval. Vi tar Sverige närmare omställningen till 100 % förnybar energi, ett tak i taget. Som enskild
villaägare kan du bidra till en förbättrad miljö genom att investera i solceller, samtidigt som du får en ekonomiskt
gynnsam lösning. Ta det naturliga steget och satsa på solenergi – snart kommer dina grannar att följa efter!

Vi är med dig hela vägen
Det är enkelt och tryggt att beställa en solcellsanläggning från oss. Med grönt avdrag och en grön finansieringslösning, hjälper våra solcellsexperter dig personligen genom hela processen, från den första tanken om att investera i solceller hela vägen tills anläggningen är på plats på ditt tak och du kan börja producera egen grön el till ditt
hushåll med hjälp av solenergi.
För mer information om 1KOMMA5° solenergilösningar, besök 1komma5.se.

Framtidens energi, nära dig
Vi är en närvarande och stabil leverantör som finns i din närhet, med lokalkontor runt om i Sverige. Med målsättningen att alla kunder ska vara nöjda, har vi vid det här laget hunnit installera över 5000 skräddarsydda anläggningar i Sverige. Ända sedan vi startade 2016 kan vi stoltsera med att ha en mycket god kundnöjdhet. Läs våra recensioner på Reco om du vill ta reda på vad våra befintliga kunder säger om oss: www.reco.se/1komma5-sverige
Vi ser fram emot att få välkomna även dig som stolt solcellsägare.

Väldigt nöjd. Grymt trevlig säljare. 56 paneler.
Funkade bra från dag ett tills det var klart.
Väldigt nöjd.
Bengt Ö

Gör skillnad idag.
Rusta ditt hem för framtiden och bidra samtidigt ill en grön
omstälnning. Med ett grönt tilläggslån från Stabelo får du
marknadens största rabatt för att till exempel installera
solceller på ditt tak. Bra för dig. Bra för framtiden.

Gröna bolån, schyssta villkor
och en hållbar framtid
Visste du att nästan 40 procent av all energi som produceras i Sverige
går till uppvärmning av byggnader?
Vi tycker att det är viktigt att vi alla hjälps åt för att skapa en hållbar
miljö och ett hållbart samhälle, därför ger vi dig som har ett
energieffektivt boende eller investerar i energieffektiviserande åtgärder
en grön rabatt på din bolåneränta med upp till 0,20 procentenheter.

Grönt tilläggslån
Har du inte en bostad som är tillräckligt energieffektiv för att du ska omfattas av Grönt
bolån erbjuder vi Grönt tilläggslån med 0,20 procentenheters rabatt så att du kan låna
billigt för att göra energieffektiviserande investeringar i din bostad. Läs mer på vår sida
för Grönt tilläggslån.
Grönt bolån
Har du en energideklaration som utfärdats 2014 eller senare med energiklass A eller
B får du ett Grönt bolån hos oss. Det ger dig 0,10 procentenheters rabatt på hela ditt
bolån. Det kollar vi åt dig i samband med att du söker ett lån hos oss, så du behöver
inte göra något själv. Läs mer om villkoren för Grönt bolån, och hur ett energieffektivt
boende bidrar till miljön på vår sida för Grönt bolån.
Det här kan du göra för miljön hemma.
Med enkla medel kan du minska ditt ekologiska fotavtryck från bostaden. Vi kan alla
hjälpas åt att spara energi och hejda klimatförändringarna! Läs mer hos WWF om hur
du kan vara med och skapa den hållbara framtiden: wwf.se/earth-hour/bostaden

Kontakta oss: maila vår kundservice på bolan@stabelo.se eller ring oss på 010-410 35 00
www.stabelo.se

Din skräddarsydda solcellsanläggning
1KOMMA5° lägger stor vikt vid att skräddarsy din anläggning efter dina behov och ditt taks förutsättningar. Eftersom vi erbjuder paneler med hög effekt, får du en tekniskt modern och lönsam anläggning utifrån dina behov och
ditt taks förutsättningar, med väl beprövade produkter och lång garantitid. Vår målsättning är att alla kunder ska
vara nöjda, därför är vi med dig från första tanken på solceller, till installation och support, för att se till att du får
den anläggning som motsvarar dina behov.

Växelriktare och effektoptimerare
– för ännu mer grön el!
En växelriktare är hjärtat i din solcellsanläggning och den del som omvandlar energin från dina solceller till växelström. Växelriktaren kopplas in i husets vanliga elcentral och därefter kan strömmen användas i hushållet. När du
producerar mer el än du gör av med kan du sälja den alternativt använda den vid ett senare tillfälle.
Det finns olika typer av växelriktare, beroende på behov och önskemål, samt om du önskar ett optimerat system.
Prata med din 1KOMMA5°-kontakt för vägledning.

Ökar värdet på ditt hus

Med solceller på taket får du sänkta driftskostnader, vilket ökar det totala värdet på din villa. Det är en fördel om
du i framtiden bestämmer dig för att sälja huset. Genom en energibesiktning av din villa kan du få en energicertifiering som intygar att bostaden är energisnål.

Större frihet och lägre driftskostnader

En tydlig fördel med solceller är att du får lägre energikostnader samma dag som du tar anläggningen i bruk. Ditt
inköpsbehov av el minskar när du kan producera din egen gröna el. Ofta kan du ersätta mellan 60 och 100 procent
av din elkostnad under solcellernas livstid. Efter ca 10 år är ditt solcellssystem avbetalat, och därefter gör du en
ren vinst i ytterligare 30 år. Du får dessutom en hög ersättning för överskottet som du kan sälja och du blir inte
längre lika beroende av marknadens upp- och nedgångar.

Underhållsfria paneler

Solpaneler är näst intill underhållsfria. Anläggningen sköter sig i princip helt själv. Det kan dock vara bra att
inspektera systemet med några års mellanrum, precis som man ser efter sitt hus i övrigt.

Visste du
att...
Se din egen
elproduktion i din app
Till ditt solcellssystem får du en app där du enkelt kan följa din
produktion av grön el. Du kan se hur mycket din anläggning producerar per dag, vecka, månad och år, samt totalt under dess
livstid. Du följer lätt produktionen via en tydlig graf och där kan
du också se när på dygnet elen produceras. Dessutom ser du
hur mycket CO2 du sparar och hur många träd du räddar!

... du får en skattereduktion
på 15% vid installation av
solceller?

Smart elekonomi
Förutom att du gör en ekonomiskt smart investering till ditt hushåll, har du även möjlighet till
ytterligare ekonomiska fördelar. Eftersom investeringen i grön teknik ger möjlighet till avdrag, gröna
finansieringslösningar samt skattereduktion för
elen som du säljer, så är det lönsamt att vara solelsproducent. Solcellerna har en lång livslängd och
du får en garanterad avkastning när du investerar i
en solcellsanläggning.
Följ länkarna för att läsa mer om möjligheterna.
Grönt bolån
Skattereduktion för grön teknik

En synlig insats för miljön
På 1 timme träffas vår planet av tillräckligt med förnybar energi från solen för att försörja hela jorden med el under
1 år. Det är en fantastisk resurs som vi kan och bör nyttja så mycket som möjligt. Produktionen av el från solen
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären eller på annat sätt stör miljön.
Elen från solcellerna på ditt tak kommer från en förnybar energikälla, och jämfört med de flesta andra energikällor
har solenergi en minimal påverkan på natur, djur och människor. Dessutom medför en installation av en solcellsanläggning på din fastighet ingen påverkan på närliggande infrastruktur, omgivning eller miljö. Det är en tydlig
insats och du inspirerar genom ditt val även andra att göra samma sak. Tillsammans skapar vi större förutsättningar för ett hållbart energisystem och ett bättre samhälle.

Smartmätare
– följ & mät
effektiviteten
av dina solceller
1KOMMA5° skräddarsyr din solcellsanläggning för
högst effekt och elproduktion till ditt hushåll. Något
du så klart vill ha koll på och själv följa, varje dag året
om. Optimal övervakning av din produktion och din
förbrukning möjliggörs i en så kallad smartmätare.
En Smartmätare, även kallad Energimätare, används
för övervakning av din produktion och förbrukning och
ger mycket noggranna mätningar, vilket gör att det är
enkelt för dig att följa effektiviteten i din solcellsanläggning via en app.
Förutom att du får en mer detaljerad vy hur din energitillverkning fördelas, kan man ha en lägre huvudsäkring och på så sätt få en billigare nätavgift. Låt oss
berätta mer om detta.

Finansiering av
dina solceller till
0,35o/o rcinta*

Fler och fler hushall valjer att investera
i solceller, bade av miljomassiga skal
men aven ekonomiska dar l.agre el
kostnader ar ett av de viktigaste skalen.
Som Sveriges ledande solcellsleverantor
for villaagare med erfarenhet av tusentals
installationer samt det mycket fordelaktiga
finansieringsalternativet via Ecster blir det
ett enklare beslut. Cellsolar hjalper dig
dessutom fran borjan till slut och vi skater
finansieringsprocessen at dig.
Hor av dig till din solcellsexpert pa Cellsolar,
sa ska vi beratta mer.
Ett Annuitetslån på 100 000 kr med 12 års löptid ger en
månadskostnad på 878 kr. Räntan är rörlig under hela löptiden,
de första 6 månaderna är räntan 0,35% och därefter 3,35% per
2022-06-15. Totalt belopp att betala vid kredit på 100 000 kr
uppgår till 126 444 kr och effektiva räntan uppgår till 4,10 %.
Administrativ avgift på 45 kr/månad. Kreditgivare är Ecster AB.

€)ecster

Ladda din bil
med solel
1KOMMA5° har valt ut en av marknadens mest kraftfulla laddboxar för elbilar. Med vår smarta laddbox får
du en smidig och snygg lösning som laddar din bil på
kortast möjliga laddtid. Med laddboxen kan du ladda
bilen upp till 10 gånger snabbare än med ett vanligt uttag. Och ändå är den så pass kompakt - den väger bara
1,5 kg! Den är IP54-certifierad och får därmed placeras
både inomhus och utomhus.

Smart och framtidssäkrad laddbox

I laddboxens app finns flera smarta funktioner. Laddboxen är utrustad med inbyggt E-simkort och mobil
kommunikation som gör att du kan styra och kontrollera din elbilsladdare via din app i mobilen. Du kan
starta och stoppa laddningen oavsett var du befinner
dig, låsa fast din kabel till laddboxen, samt schemalägga laddningen av din bil så att du laddar när elen är
som billigast.
Du får 50% skattereduktion för installation av laddningspunkter till elfordon.

Energilagring
– för ett mer självförsörjande hushåll
Din solcellsanläggning producerar el när solen är uppe. En del av din egenproducerade el använder du i ditt
hushåll och överskottet kan du sälja tillbaka till elnätet. Genom att installera ett ellagringssystem i form av ett
batteri ökar egenanvändningen av din producerade solel. Du lagrar helt enkelt din gröna överskottsel, som då kan
användas när solen gått ner.

Öka användningen av din egen solel

Att lagra el i ett batteri betyder att du kan öka användningen av din egenproducerade gröna el och således bli
mindre påverkad av marknadens stigande elpriser. Du minskar behovet av att köpa in el och blir därmed mer
självförsörjande. Det elöverskott som du inte förbrukar lagras tillfälligt och ger dig på så vis en bättre elekonomi
över dygnet.
Vi hjälper dig att analysera ditt hushålls energiflöde och guidar dig i valen för att hitta den optimala lösningen för
ditt hushåll. Prata med din solcellsexpert hos 1komma5.

Jag har bestämt mig för solceller från
1KOMMA5°, vad händer nu?
Grattis till ett bra val. Snart producerar du din egen gröna el. Ungefär en vecka innan installationen tar vi kontakt
med dig för att boka datum för installation. Vi har installationsteam i varje region så att vi kan vara anpassningsbara efter dina behov och önskemål.

Att tänka på innan installationen
1. Vi hjälper dig med alla ansökningar, tillstånd och certifikat som behövs.
2. Redan innan vi kommer kan det vara bra att tänka på vilket bolag du vill att överskott av solel ska säljas till.
Våra solcellsexperter hjälper dig gärna om det känns svårt att hitta bra information på egen hand.
3. Om du vill kunna följa upp produktionen av solel genom appen behöver du se till att internet fungerar där
växelriktaren ska placeras. Vi behöver antingen en WiFi-signal eller en LAN-kabel som räcker till växelriktaren. Hör av dig till oss om du är osäker!

Inför montering

Flytt av takstege, parabol, takmaterial eller liknande behöver vara klart innan installationen påbörjas. Vi vill gärna
att du är på plats under morgonen innan monteringen påbörjas, och även under de sista timmarna av monteringen, så att vi kan bekräfta allt med montörerna. När allt är klart visar och förklarar vi hur systemet fungerar.
Om du har frågor efter installation får du hjälp av vår support: support@1komma5.se eller 08-22 88 90.

Installation av app

Inför installationen får du ett mail med en länk för att skapa ditt konto till appen för din växelriktare. Där kan du
efter driftsättning löpande avläsa produktionen av solel. Detta mail kommer direkt från tillverkaren av växelriktaren. Stöter du på problem hjälper vi dig.

Efter montering

När allt är klart behöver elnätsägaren byta ut elmätaren på fastigheten. Så fort din elnätsägare gjort detta så kan
du börja producera din egen solel. Vi ger detaljerade instruktioner kring samtliga delar. Du får även alla viktiga
dokument såsom användarmanual och inloggningsuppgifter för appen. nual, garantibevis och inloggningsuppgifter för appen.

SÄNK DINA
LÅNERÄNTOR
MED GRÖN
RABATT
Med solceller från 1KOMMA5°
har du möjlighet att sänka dina
låneräntor på både bolån och
privatlån genom att byta till lån
med grön rabatt från Resurs.

JAG VILL HA GRÖN RABATT!

Resurs privatlån, kreditgivare är Resurs Bank AB (publ).
Exempel: Vid ett kreditbelopp om 150 000 kr/60 mån.
Uppl.avg. 399 kr, adm.avg. 19 kr/mån. Månadsbelopp 2 919 kr,
totalbelopp 175 535 kr. Rörlig årsränta 6,00 %, effektiv ränta
6,57 %. Beräknat 2022-06-02. Räntan sätts individuellt efter
dina ekonomiska förutsättningar.
Resurs bolån är ett samarbete mellan Resurs Bank AB (publ)
och Skandiabanken. Kreditgivare är Skandiabanken Aktiebolag (publ). Exemplet är beräknat 2022-06-07 och utgår från
vår då lägsta bolåneränta för 3-månaders bindningstid på
1,53 %, upp till 60 % belåningsgrad och rabatt för grönt bolån.
Den effektiva räntan är 1,54 %. För aktuella räntor skandia.se.
Ett bolån med 3-månaders bunden ränta på 1,53 %, belåningsgrad upp till 60 %, lånebelopp 2 400 000 kr, månadsvis
betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och en
återbetalningstid 50 år kostar 7 060 kr/mån (inkl. amortering
4 000 kr). Räntekostnaden sjunker varje månad i takt med
att lånet amorteras ned. Totalt belopp att betala under lånetiden är 3 319 560 kr utan hänsyn taget till ev. skatteavdrag.
Lånet förutsätter panträtt i villa eller fritidshus.

Sverige Väst | 031-333 08 60
Sverige Sydöst | 0480-130 40
Sverige Syd | 040-38 98 08
info@1komma5.se • www.1komma5.se
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Smart energi som är
bra för miljön - och ditt
bankkonto

Billigare elektricitet

Längre garantier

Säkrare hem

Verklig kontroll

SolarEdge-systems generar mer energi per panel – mer
ström, mindre räkningar

Förbättrade säkerhetsfunktioner är inbyggda för att
uppfylla branschens strängaste säkerhetsstandarder

Börja producera renare och billigare energi idag.

25 år för effektoptimerarna, 15 år för de smarta panelerna
och 12 år för växelriktarna (förlängningsbart till 25)

Håll koll på och hantera ditt system med din
smartphone – med kostnadsfria mySolarEdge-appen

Boka en kostnadsfri konsultation med 1KOMMA5°

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 21447 • www.jsdanmark.dk

Mälardalen | 08-22 88 90

