
 

InnoVentum AB, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö, Sverige 
Tel. +46 40 30 59 66, info@innoventum.se, https://www.innoventum.se/?lang=sv  

Ring VD: Sigvald Harryson på 0723 50 49 81 eller Säljchef Marcus Ulmefors på 0705 52 72 06 

Specialerbjudande för Dalifanten på TV4 
Att Dalifanten visas på TV http://www.tv4.se/mandelmanns-g%C3%A5rd varje torsdag kl 21:00 leder till ökat 
intresse.  Därför samlar vi nu ihop till en större beställning för att optimera synergier i tillverkning och logistik 
för leveranser i Sverige. Detta gör att vi kan ge ett specialerbjudande för Dalifanten på 755.000 kr + moms. Vi 
kan komplettera med 10-20 kW solpanel vilket många kunder gjort då kombinationen av vind- och solkraft 
ger stabil tillgång på el. Se exempelvis produktionen i realtid hos Mandelmanns Gård på 
http://live.innoventum.se/mandelmann/  
 
Priset gäller vid beställning senast den 6 mars. Beställning sker genom första delbetalning om 5 000 kr för 
framtagande av handlingar inför bygglovsansökan. Vid bekräftelse av köp erläggs andra delbetalning om 
50% av totalbelopp. Första delbetalning tillgodoräknas som del av total köpeskilling. Specifikation av 
inkluderade komponenter följer nedan. 
 

Komponent Antal Pris 

Vindkraftspaket 11 kW (133 m2) 
Vindturbin 13 m blad, 11 kW generator 
Innoventum Dali XX 20 m trätorn 
Styrelektronik för 400 V 50 Hz anslutning 

1 755 000 kr 

Skruvfundament inkl installation 32 80 000 kr 

Installation inkl maskinhyra, arbete och resa 1 66 000 kr 

Kraftkabel från torn till elcentral 160 m 19 600 kr 

Elcertifikatpaket inklusive skräddarsydd energivisualisering för sol- och 
vindkraft1 

1 12 000 kr 

LED-strålkastare inkl kabel och installation 1 8 000 kr 

Framtagande av bygglovshandlingar. Potentiellt intresserad kund kan börja 
med detta steg utan någon förpliktelse att fullfölja köp. 

1 5 000 kr 

Total exkl MOMS 945 600 kr 

MOMS 25% 236 400 kr 

Total inkl MOMS 1 182 000 kr 

 
Övrigt inkluderat 
§ Gunnar Ottosson ekologiska tjärolja. Olja och dubbel strykning. 
§ Komplett dokumentationspärm för drift och underhåll. 
§ Teknisk assistans med formulär och blanketter (AMP, elcertifikat). 

 

BESTÄLL HÄR: https://www.innoventum.se/interest-in-dalifant/  
Läs mer på http://www.innoventum.se/dalifant/?lang=sv  

Installationsvideo: http://www.youtube.com/watch?v=oGUhBhXP0wo  

                                                
1 Elcertifikat ger inkomst om c:a 120 kr/MWh (12 öre/kWh) i 15 år från registrering. Energivisualisering sker enligt 
identiskt grafiskt gränssnitt som publicerat på http://live.innoventum.se/mandelmann/  


