
Energirevolutionen börjar här.



Vi har expertis inom:

Belysning>> Solenergi>> Laddsystem>>

Smarta hus>> Trygga hus>> Finansiering>>



Energieffektiv belysning



Så blir ny belysning lönsam

och långsiktig!

Energianalys – ett smart sätt att spara pengar
• Identifierar möjligheter

• Ger en helhetsbild innan investeringsbeslutet

• Resultat blir ett beslutsunderlag som visar effekterna av investeringen

Så här går det till
• Belysningsinventering

• Lösningsförslag

• Leverans och installation

• Uppföljning och erfarenhetsåterföring



Finansiering



Finansiering kan underlätta 

investeringen.

En bra finansiering ger t.ex. möjlighet att besluta 

om en icke budgeterad investering utan att det 

påverkar likviditeten.

Vi samarbetar med DLL, ett globalt företag som 

arbetar med finansieringslösningar i hela världen.

Under 2014 tecknades ett Globalt samarbete mellan 

Rexel och DLL inom affärsområdet Clean 

Technology.



Kort om DLL

• DLL grundades 1969 

• Huvudkontor i Holland 

• Globalt nätverk av kunder

• Helägt dotterbolag till Rabobank Group, en av de 

30 största finansiella institutionerna i världen

• Rabobank har 56 900 medarbetare i 41 länder

varav ca 5 000 på DLL

• Rabobank har hög kreditvärdighet, enligt de 

internationella kreditvärderingsinstituten

Standard & Poors, Moodys, Fitch och DBRS



Grundkrav för en kreditansökan hos DLL

• Finansiering av totallösning – dvs produkter och 

installation.

• Även moms kan ingå.

• Minst 50 % av totalsumman ska vara material.

• Investeringskostnaden ska överstiga 20.000 kr. 

Det finns dock ingen maxgräns.



Produktområden

Genom DLL finansierar vi produkter och system 

relaterade till energibesparing och förnybar energi.

• Belysningsanläggningar

• Solcellsanläggningar

• Laddsystem för elbilar

• Hem- och fastighetsautomation

• Motorer och frekvensomriktare



Fördelar för slutkund

• Delbetalning upp till 60 månader

• Underlättar investeringsbeslut

• Frigör kapital

• Både produkter, installation och moms kan ingå

• Energibesparing kan delbetala finansieringen



Exempel på belysningsaffär

Vi har tagit fram en lösning för en slutkund som 

kostar 123000 SEK, produkter och installation.

Våra LCC kalkyler visar att den nya 

belysningslösningen ger en energibesparing om 

3080 SEK per månad.

En finansieringslösning över 48 månader visade sig 

i detta fallet kosta 3017 SEK per månad.

Investeringen blir således kostnadsneutral 

gentemot energibesparing.

OCH då har vi inte räknat in besparingarna på 

underhåll…



Teknodetaljer


