
ĀĀ ilmoitus

Aurinkosähkö on maailman voimakkaimmin kasvava energi-
an tuotantomuoto. Myös sen tuotantokustannus on laskenut 
erittäin nopeasti. Lännen Omavoima haluaa tehdä aurinko-
sähkön hankkimisesta mahdollisimman helppoa ja turvallis-
ta.

Lännen Omavoiman lupaus on, että paikallinen energia-
yhtiö hoitaa kaiken asiakkaan puolesta. Näin ollen kuka ta-
hansa – kotitaloudet, taloyhtiöt, yritykset ja maatilat – voivat 
helposti ryhtyä leikkaamaan sähkökulujaan tuottamalla itse 
päästötöntä energiaa.

– Napsin kanssa aloitettu yhteistyö on meille merkittävä 
askel. Pystymme nyt tarjoamaan sekä kuluttaja- että yritys-
asiakkaillemme tulevaisuuden älykkäitä ja kestävän kehityk-
sen mukaisia energiaratkaisuja kustannustehokkaasti ja alan 
parhailla järjestelmillä, Lännen Omavoiman toimitusjohtaja 
Marko Haapala sanoo.

Parhailla järjestelmillä Haapala viittaa Napsin kokemuk-
seen ja pitkälle hiottuun tuotekehitykseen. Kotimainen Naps 
Solar Systems on tuottanut aurinkosähköratkaisuja jo vuo-

desta 1981 lähtien.
– On tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme luo-

tettavia ratkaisuja. Napsilla on koteihin, vapaa-ajalle ja am-
mattikäyttöön soveltuvista aurinkosähköjärjestelmistä yli 
200   000 asennuskohteen kokemus, Vakka-Suomen Voiman 
toimitusjohtaja Rami Tähtinen huomauttaa.

Lännen Omavoiman toimintamallissa asiakaslähtöisyys 
tulee ensin. Tavoitteena on, että asiakas pääsee nauttimaan 
aurinkosähköstä yhdellä puhelinsoitolla, kokonaistoimitukse-
na. Lännen Omavoiman asiantuntijat neuvovat myös, miten 
ylijäämäsähkön voi myydä ja hankkia sitä kautta lisätuottoa 
investoinnille.

– Energia-ala on jatkuvassa muutoksessa ja aurinko-
sähkö on asiakkaillemme entistä houkuttelevampi vaihtoeh-
to. Kun puhutaan asiakkaiden vuosikymmeniksi tekemistä 
energiainvestoinneista, haluamme tarjota asiakkaidemme 
käyttöön syvää osaamista aurinkosähköstä, vastuullisen 
toimintamallin ja takuuvarmaa laatua. Napsin kokemus on 
vahva perusta tälle, Haapala toteaa.

Auringosta energiaa!
Nyt se on helppoa! Paikallisesta OMA Aurinkovoimasta 
pääset nauttimaan vaivattomasti ja edullisesti jopa yhdellä 
puhelinsoitolla. Asiantuntijamme ovat apunasi.
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Helppo ja 

kätevä 

kokonaistoimitus!

Hinta alkaen 
asennettuna

4200 e

Lännen Omavoima vastaa 
aurinkosähkön kysyntään 

paikallisesti ja parhailla paneeleilla
Vahvojen paikallisten energiayhtiöiden, Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman, yhdessä omistama Lännen Omavoima tarjoaa 

nyt asiakkailleen Naps Solar Systemsin aurinkosähköratkaisuja, joissa yhdistyvät laatu, toimitusvarmuus ja asiantuntemus.

Hyviä syitä hankkia 
OMA Aurinkovoima

 1.   Luotettava paikallinen myyjä

 2.   Paikallinen palvelu ja asiantuntemus käytössäsi

 3.   Helppo ratkaisu ylijäämäsähkön myyntiin

 4.   Naps-paneelit markkinoiden luotettavinta tekniikkaa

 5.   Lounaisrannikko on Suomen aurinkoisin alue

Muista myös kotitalousvähennys!

Oletko kiinnostunut OMA Aurinkovoima -tuotteesta?  
Tutustu lisää nettisivuillamme  
www.lannenomavoima.fi tai  
soita ja kysy lisää: (02) 880 0880.


