
Now is the time to act 
Receive beneficial subsidies
Since 2016, the Swedish government offers a grant opportunity to citizens that 
supports the purchase and installation of an energy storage system. 
The subsidies can cover 60% of the capital costs, up to 50,000 SEK. In 2020, the 
grant application period was extended to the end of the year. If you have 
considered investing in a storage solution, it's safe to say that now is the ideal 
time to act. The subsidies allow for greener solutions to become more 
accessible to more people. 

Be a part of the energy transition
Nilar is proud to be part of a system that can meet the requirements of this 
Swedish grant opportunity. We are eager to help our customers take advantage 
of a great opportunity to optimize their energy management and save money in 
the process.

Learn more about the details and application process by clicking on the link below: 
Learn more here

Contact our Swedish distributors 

Lower 
your 

electricity
costsSAVE 

60% 

Grant application period ends December 31, 2020

About:
Enequi is a privately-owned developer and supplier 
of solutions for energy storage, electrical 
installation, metering and industrial automation. 
Enequi’s solutions are based on decades of industry 
experience and a commitment to putting 
property owners in charge of their energy supply for 
a trouble-free transition to the era of clean energy. 

Read more at: www.enequi.com

About:
Swedish Ferroamp Elektronik AB, founded in 2010, 
is a fast-growing company within cleantech that 
offers advanced energy and power optimization 
solutions for homes, real estate and industry. The 
brain of the system – the EnergyHub – collects data 
from the other components to optimize the energy 
flow between solar panels, energy storage and the 
utility grid, using advanced algorithms.

Read more at: www.ferroamp.se
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Apply now!

Apply for 
the subsidy 

today and install 
before 30 June 

2021

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/
http://enequi.com
http://ferroamp.se
http://www.enequi.com
http://ferroamp.se


Nu är tiden att agera!
Ta del av subventionerna och sänk dina elkostnader 
Sedan införandet 2016 har svenska konsumenter kunnat ta del av den 
fördelaktiga statliga subventionen. Bidraget ges med upp till 60% av 
kostnaderna för lagringssystemet, upp till hela 50 000 kronor. Om du tidigare 
har övervägt att investera i ett energilager finns det ingen bättre tid att göra 
det än nu. Bidragen möjliggör för grönare lösningar att bli mer tillgängliga för 
gemene man, detta gör i sin tur även att utvecklingen och tillgängligheten av 
miljövänliga energiförsörjande lösningar kan öka på marknaden.

Bli en del av energiomställningen
Vi på Nilar är stolta över att kunna erbjuda denna bidragsmöjlighet på våra 
produkter. Vi är mycket angelägna om att hjälpa våra kunder att dra nytta av 
denna fantastiska möjlighet att optimera sin energihantering och samtidigt 
spara pengar.

Läs mer om detaljerna och ansökningsprocessen genom att klicka på länken nedan:
Läs mer här

Kontakta våra svenska distributörer:

Sänk dina
elkostnader 

SPARA 
60% 

Ansökningsperioden för bidrag löper ut 31 December, 2020

Om:
Enequi är en svensk utvecklare och leverantör 
av lösningar för energilagring, elinstallation och 
industriell automation. Enequis lösningar bygger på 
årtionden av branscherfarenhet och ett åtagande att 
ge fastighetsägare kontrollen över sin 
energiförsörjning för en problemfri övergång till ren 
och miljövänlig energi.

Läs mer på: www.enequi.com

Om:
Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett 
snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder 
avancerade energi- och effektoptimeringslösningar 
för fastigheter. Hjärnan i systemet – the Energy-
Hub – samlar data från övriga komponenter för att 
optimera energiflödet mellan solpaneler, 
energilagring och nätet, med hjälp av avancerade 
algoritmer.
Läs mer på: www.ferroamp.se
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Ansök nu!

Passa på att 
ansöka om 

bidraget idag och få 
ditt system 

installerat innan 30 
Juni 2021

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/
http://enequi.com
http://ferroamp.se
http://www.enequi.com
http://ferroamp.se
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