
משתחררים מחשבון החשמל

 תוך שבועיים יכולה להיות לכם
 מערכת סולארית על הגג

ותתחילו לייצר חשמל לעצמכם



איך זה עובד?
יש לכם כסף זמין?

1. קנו מערכת סולארית 
2. החזירו את ההשקעה ב- 8 שנים 

3. תיהנו מחשמל חינם במשך 25 שנה לפחות 

צריכים מימון?
1. קבלו מימון מלא למערכת מבנק מוביל 

2. שלמו לבנק, במקום לשלם לחברת חשמל
3. תוך 10 שנים תהינו מחשמל חינם, לעוד 15 שנים לפחות 

למה דווקא עכשיו?
1. כיום יש הסדרה המאפשרת לממש עודפי יצור

2. פטור מלא ממס הכנסה 

למה זה כדאי?
1. חיסכון כספי משמעותי

2. אנרגיה ירוקה שאינה מזהמת



מה קורה בזמן שאתם לא צורכים חשמל?
יתכן מצב בו המערכת שלכם תייצר יותר חשמל ממה שתצרכו. 
במקרה כזה, החשמל העודף יוזרם לחברת חשמל ואתם תצברו 

קרדיט אותו תוכלו לנצל בחשבון החשמל הבא.

קצת מספרים
הקמת מערכת סולארית, על גג בית טיפוסי, הפכה להשקעה 

בטוחה ונטולת סיכונים. 
אם לדוגמא, צריכת החשמל החודשית הממוצעת שלכם עומדת על 

כ- 400 ₪, תוכלו להקים מערכת סולארית בהספק של כ- 5 קילו 
וואט, במחיר של כ- 41,000 ₪. במקום לשלם את חשבון החשמל 

תחזירו את ההלוואה לבנק ולאחר עשר שנים תיהנו מחשמל חינם 
למשך 15 שנים נוספות לכל הפחות.

מהו התהליך?
 • נבצע ניתוח של צריכת החשמל הביתית ותכנון להצבת 

   הפאנלים על גג הבית. 
 • נגיש בקשה לרישום למכסת מונה נטו )מנגנון הסדרה לייצור 

   חשמל לצריכה עצמית( ונקבל אישור מחברת החשמל. 
• נקים את המערכת תוך יום-יומיים. 

• חברת חשמל תתקין מונה אחיד למדידת צריכת וייצור החשמל.
• נקבל היתר הפעלת המערכת וייצור חשמל מהשמש.



משתחררים מחשבון החשמל

קצת עלינו
אנו בענבר אנרגיה סולרית, מתמחים בתכנון, הקמה ותחזוקה של 

מערכות אנרגיה סולארית משנת 2008. 
אנו גאים בהקמתן של מאות מערכות סולאריות המספקות חשמל 

ירוק שחוסך המון כסף.

חבל על כל שקל של חשמל יקר ומזהם, צרו קשר ותיהנו 
מחשמל ירוק, על חשבון השמש.

השותפים הטובים ביותר תחת השמש
www.inbar-solar.com  |  08-9334041


