Standardinstallation inkl. Easee Home
Priser är exkl. moms (Med reservation för eventuella prisförändringar samt efter 50 % Grön ROT-avdrag *).
Standardinstallation inkl. Easee Home:

5996 kr *

Följande ingår i vår Standardinstallation:
– Installation av laddbox på vägg (laddstolpe vid behov tillkommer)
– Kabellängd max 10 meter (5G2,52mm) inkl. klamring.
– 4 arbetstimmar (restid inkluderad)
– Säkring 3-polig 16 A i elcentral eller fasadmätarskåp
– Inkoppling och testkörning av laddbox
– 1 Väggenomföring
Förutsättningar:
– Gräv, schakt och återställning ingår inte
– Uppsäkring av el-central eller flytt av el-central ingår inte
– Vid behov av lift eller ställning debiteras kunden kostnaden
– Gäller vid ordinarie arbetstid 07:00-16:00
– Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling ska finnas på installationsplatsen
Priser för extra arbeten exkl. moms (Utan Grön ROT-avdrag/med Grön ROT-avdrag)
Tillkommande arbetstid per Timme (debiteras i påbörjat 30 min intervall)
Tillkommande kabel 5G2,52mm. Pris per meter
Uppgradering av installation för laddning upp till 32A 22kW**
Tillägg kabel 5G62mm. Pris per meter
Extra håltagning standard innervägg max 120mm (Trä/gips) per st.
Extra håltagning innervägg max 120mm (Sten/betong/tegel) per st.
Extra håltagning yttervägg max 300mm per st.
Ändring av huvudsäkring till 35A (inkl. för- och efteranmälan)
Kapsling, 6-moduler för inkoppling och avsäkring av laddbox
Kapsling, IP klassade 6-moduler för inkoppling och avsäkring av laddbox
Jordfelsbrytare Typ A
Kabelskydd, krävs vid tegel eller putsfasad per meter
Ny 3-polig 16A eller 20A säkring
Ny 1-polig 10A eller 16A Säkring

660kr / 330kr
100kr / 50kr
1200kr / 600kr
160kr / 80kr
100kr / 50kr
140kr / 70kr
180kr / 90kr
1500kr 800kr
800kr / 400kr
1200kr / 600kr
900kr / 450kr
220kr / 100kr
380kr 190kr
140kr / 70kr

Kontakta oss för en konsultation (om du ryms inom standardinstallation) innan du beställer din
installation,. Merkostnader vid en mer omfattande installation betalas av dig som kund i samband
med slutavräkningen efter utförd installation.
Vid beställning ansvarar du som kund att vara medveten om risken för merkostnader om kriterierna
för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer omfattande.
** Maximal effekt begränsas alltid av storleken på huvudsäkringen och förutsättningar i el central,
samt matarkablar.

