Prislista för tilläggsarbete vid
installation av laddboxpaket
I ditt beställda standardpaket ingår:
•
Hembesök för att gå igenom installationen i din fastighet ihop med dig
•
Laddbox enligt beställt val med lastbalansering*
•
Upp till 10 m strömkabel samt kabeldragning mellan elcentral och plats för
Laddbox med klamring på vägg
•
Kommunikationskabel för lastbalansering
•
Nätverkskabel som dras till samma placering där lastbalanseringen placeras
•
Laddbox monterad på vägg (ej eternit)
•
Två hål/genomföringar i trä/gips/lättbetong/leca/tegel
•
Framkörning tur & retur upp till 50 km från våra etableringar inom Ellevios nätkoncessioner
•
Dokumentation, genomgång & utbildning på plats
*I undantagsfall så kan det vara så att det inte är möjligt att koppla in lastbalanseringen i din fastighet.
Om din installation kräver arbete utöver det som ingår i standarpaketet kan installatören hjälpa dig mot en
Tilläggskostnad enligt prislistan nedan.

Priser
Tillägg

Beskrivning

Pris

Kabel T2– T1 kontakt
Kabel T2– T2 kontakt
Kabel T2– T2 kontakt

Extra lös rak 1 fas kabel, 5 meter lång (32 A)
Extra lös rak 1 fas kabel, 5 meter lång (32 A)
Extra lös rak 3 fas kabel, 5 meter lång (32 A)
Om laddboxen placeras mer än 10 m från
elcentralen
Förläggning av kabel i befintligt rör
Vid behov eller kundönskemål

2 700 kr /styck
2 700 kr /styck
3 000 kr /styck

Extra håltagning i trä/gips/lättbetong
Extra håltagning i betong
Max 4 moduler inklusive montage då plats
saknas i kunds central
Max 10 moduler inklusive montage då plats
saknas i kunds central
Byte av/uppsäkring av huvudsäkring i samband
med installation. Föranmälan ingår.
Fundament för laddstolpe, arbetstid debiteras
enligt timpris tillkommande övrigt arbete
Stolpfäste för laddbox inklusive montage
Tillkommande övrigt arbete, ev. väntetid och
extra restid
Tillkommande km vid extra restid

150 kr /styck
300 kr /styck

Extra kabellängd
Kabel i rör i mark
Kabelskydd på vägg 120
cm
Håltagning
Håltagning hård
Kapsling liten
Kapsling stor
Uppsäkring
Fundament för
laddstolpe
Stolpfäste laddbox
Tillkommande övrigt
arbete och resa
Tillkommande km

200 kr /meter
100 kr /meter
200 kr /styck

600 kr /styck
1 100 kr / styck
1 500 kr /styck
645 kr /styck
1975 kr /styck
750 kr/ timme
7,5 kr /km

Priser anges inkl. installation och moms.

Vid behov av eller önskemål om en installation med markarbete, speciella tillstånd, lift, trafikavstängning,
montage av laddbox på stolpe så offereras dessa tjänster separat i varje enskilt fall.
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