GRATIS ENERGI-TJEK
Vi er i en tid, hvor der konstant er fokus på
vores energiforbrug og ikke mindst hvad det
koster os alle sammen hver eneste dag.
Mange virksomheder overser til stadig de
muligheder de har for besparelser på Deres
energiforbrug.
Ofte ser vi at store energibesparelser kan
opnås med en forholdsvis lille investering.
Tilbagebetalingstiden er ofte meget kort, fra
få måneder til 2-3 år.
Samtidig opnår virksomhederne ofte også en
forbedring af deres installationer, da de
eksisterende ofte er ældre og ikke længere
tidssvarende og dermed ikke lever op til
nutidens krav og behov.
RIEL A/S tilbyder ganske gratis at udføre et
energi-tjek af Jeres virksomhed.
Vi udfører en såkaldt screening af hele eller
dele af Jeres virksomhed. Dette foregår ved
både visuel inspektion og energimålinger på
stedet.
I samarbejde med Jer, kommer vi herefter
med et bud på de mest oplagte
energiforbedringer, set ud fra en økonomisk
såvel som en teknisk betragtning.
RIEL A/S sørger for at beregne og hjemtage
det statslige energitilskud som projekterne
kan indkassere. Energitilskuddet sender vi
direkte videre til Jer som kunde uden profit.
Det mener vi er mest fair.
Vi fremlægger en energiberegning på de
aktuelle mulige besparelser, indeholdende
investeringspriser, energitilskud og ikke
mindst tilbagebetalingstider.

Derved har I som virksomhed overblik over
projekterne og I kan med ro og vished tage
beslutning om hvor vidt I ønsker at
gennemføre dem.

KUN EN PART
Med RIEL A/S skal I som virksomhed kun
arbejde med en part. Vi fungerer både som
rådgivende og udførende entreprenør.
Vi møder Jer som kunde i øjenhøjde og
tilbyder både at udføre mindre og større
opgaver, såvel som store Turn-Key projekter.

FINANSIERING
Igennem vores finansieringsselskab RIEL
Finans ApS, kan vi tilbyde Jer som kunde flere
muligheder for finansiering.
Det betyder at I som virksomhed kan komme i
gang med Jeres energi-projekter med det
samme og spare penge fra dag ét.

GARANTI
RIEL A/S yder 5 års garanti på alle produkter
så vel som udført installationsarbejde.
Det betyder at I som kunde ikke skal bekymre
Jer om garantier og reklamationer de første
mange år. Det mener vi er god service.

»vores kunder tager rigtig godt imod
vores gratis energi-tjek og vælger ofte
at sige ja-tak til projekterne bagefter«
– René Rubak, Indehaver RIEL A/S
Kontakt os på 70 70 20 23 og lad os hjælpe dig
med at spare på energien.
RIEL A/S
Bornholmsvej 5
9670 Løgstør
Tlf. 70 70 20 23
www.riel.as

