
Kampagneperiode: 01.06.2015 - 31.08.2015 og kun så længe lager haves!

Solcellegrossist siden 1985

photovoltaik.dk
De bedste kvalitetsmærker under et tag

ÅrÅr

Gør 3 til dit lykketal!

Tre årtier EWS: Sammen med LG Solar fejrer vi vores 30 
års fødselsdag og inviterer dig til vores aktuelle jubilæums-
kampagne.

Treogtredive attraktive præmier: Ved køb af  LG solceller 
(mindst 3 kWp) sikrer du dig fra d. 1. juni til d. 31. august 
2015 flotte præmier:

• De første tredive købere vil modtage en LG 
Powerbank, der kan f. eks. bruges til at oplade din 
mobiltelefon el.lign. (maks. 1 styk pr. virksomhed). 

• Alle ordrer i juni, juli og august 2015 (fra 3 kWp) vil del-
tage i tre månedlige lodtrækninger og har mulighed for 
at vinde én af tre G Pad tablets fra LG. Ethvert købt 
modul svarer til en lodseddel, der kommer ind i lodtræk-
ningen. Jo større din ordremængde, jo større er derfor 
din chance for at vinde.

Tre nye højtydende LG-moduler: LG NeON 2 og NeON 2 
full black versionen, der er tilgængelige fra sommer 2015, 
er efterfølgere af de velkendte monokrystallinske serier. 
Læs mere om produkternes egenskaber i kolonnen til høj-
re. MonoX 2 serien vil være tilgængelig til efteråret. 

Køb LG solceller og få attraktive præmier

Dette taler for LG‘s  
nye modulgeneration:

Længere produktgaranti
LG har udvidet garantien  
fra 10 til 12 år.

Udvidet lineær ydelsesgaranti
pga. lavere årlig degradation

Enestående modstandsdygtighed
takket være den forstærkede  
rammekonstruktion

Meget attraktivt udseende
tyndere busbars og modernt design

Deltagelsesbetingelser: Minimumsordrestørrelse: 3 kWp. Kampagnen gælder for alle LG-solcellemoduler. Forsendelsen af præmierne finder sted efter 
kampagnens afslutning (tildeling efter datoen for bestillingsindgangen). Kun 1 LG Powerbank pr. virksomhed. Alle tilbud gælder så længe lager haves. Der 
tages forbehold for tekniske og prismæssige ændringer. De aktuelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Sagen kan ikke bringes for domstolene. 

LG Powerbank
Portabelt batteri  
med 5.200 mAh

(Værdi: ca. 50 €)
LG G Pad 10.1 tablet 

(Værdi: ca. 250 €)

fra 3 kWp

Lav vægtLavt tab Endnu bedre 
absorption

Cello Teknologi

12 busbars


