G æ l d e n d e p r. 6 . J a n u a r 2 0 1 1 ›

Prisliste
Zeteco mini/husstandsmøller - vejlendende udsalgspriser
Husstandsmøller

Årlig produktion
(op til)

Antal Vinger

Rotor
diameter

Ialt kr.

EASY wind 6 kw /
19 meter wiretårn*

18.000 kWh

4

6,0 meter

247.500,-

ze wind 6 kw /
16 meter frit stående tårn

18.000 kWh

3

6,4 meter

264.375,-

ze wind 25 kw/
18 meter frit stående tårn

60.000 kWh

3

12,8 meter

595.000,-

Alle priser incl. moms og montering – men excl. kabelgravearbejde, fragt samt el-net tilslutning.
Der tages forbehold for prisstigninger, som følge af råvare og valutakurs ændringer.
*Godkendt og klar til levering (Prisen er incl. fragt)
Vedr. ZE wind hør nærmere i dit TS-center

Betalingsbetingelser:
50 % betales 5 dage efter faktura ved skriftlig accept af tilbud og 50 % betales ved faktura ved levering.
Dansk mølle - primært danske komponenter
Vore mini/husstandsmøller er samlet og testet i danmark, for at få den bedste kvalitet. Det væsentligste ved en
mini/husstandsmølle er, hvor meget energi den kan producere. Vi har valgt at udstyre vore møller med danske
vinger og dansk styring idet der i danmark er en god tradition for at udvikle og optimere netop disse komponenter
med henblik på optimal produktion og sikkerhed.
Få års afskrivning – mange års besparelse
Samtidig er der god økonomi i at kunne omdanne vinden til elektricitet med sin egen mini/husstandsmølle.
Fordelagtige afskrivningsregler, gør at mini/husstandsmøllen hurtigt er afskrevet, og derefter bliver hver enkelt
produceret kilowatt time omsat til sparede kroner på elregningen.
Men for at kunne få de rigtige fordele ud af vindkraft, kræver det et godt og stabilt mini/hustandsmølleanlæg.
Vores løsninger er gennemtænkte og gennemtestede. Først når vi er helt sikre på, at en mølles kvalitet og
standard er i top, lader vi den gå på vingerne. En mini/husstandsmølle fra Zeteco Energy er designet, så den
hurtigt og nemt monteres og er klar til brug.

Mini/husstandsmøller omsættter vinden
til sparede kroner på el-regningen
Vinden er en af de absolut reneste energikilder, vi har. Den er også uudtømmelig, så selv om mennesket
udnytter blæstens kraft, er der ikke tale om rovdrift. Vi skal ikke plante nye skyer, når vi høster vinden.

