
Installation av laddbox på vägg  

Utfärdad av

Installation lastbalansering med kommunikationskabel till laddbox*

Höjning av huvudsäkring i samband med installation

Extra håltagning standard innervägg, max 100 mm

Bomkörning

Montering av 3-fas säkring i befintlig central

Driftsättning wifi-uppkoppling (förutsätter wifi-täckning samt att kund är hemma)

Körning 50 km T/R från närmaste filial  

Inkoppling av laddbox  

Montering av wifimodul Garo (OKQ8 levererar wifimodul)

Montering av 3-fas säkring i separat kapsling (när plats ej finns i central) 

Extra håltagning standard/betong yttervägg, max 300 mm

Höjning av huvudsäkring vid separat besök

Montering av kabelskydd utomhus, per meter

Tillkommande kostnad per meter kabel

Beräknat antal meter som behövs

Beräknat antal meter som behövs

Beräknat antal mil utöver standard

Mil utöver de 50 km som ingår i standard (total kostnad mil/tid) 

2 års garanti på installation  

Kabellängd 15 meter inklusive vit kabelkanal  

Håltagning genom en vägg (gäller ej betongvägg)

Drifttagning av laddbox  

OKQ8 laddbox, standardinstallation och priser  

Standardinstallation 3,7-11 kW 6 995 kr

2 500 kr

3 500 kr

1 500 kr

650 kr

220 kr

400 kr

9 000 kr

250 kr

2 500 kr

1 250 kr

150 kr

125 kr

625 kr

125 kr

Standardinstallation dimensionerad för 22 kW 

Ingår

Standardinstallation

Tilläggstjänster

Övrig information

Ingår ej:
Gräv, schakt och återställning, ombyggnation eller komplettering av säkringsskåp, hjälpmedel som exempelvis lift och ställning.  

*Kostnad för lastballanseringsmodul tillkommer.

Grön teknik ger dig 50% skattereduktion på kostnaden för arbete och material (samma princip som för rot och rut). Skatteverket beräknar 
att övriga kostnader, t.ex. resekostnader, som inte omfattas av skatteavdraget, uppgår till 3% av det totala priset. Skattereduktionen för 
Grön teknik blir 50% på kvarvarande belopp.

 � Resekostnad om 3% på ordinarie fakturapris tillkommer 

 � Alla priser är inklusive moms 


	Check Box3: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: 
	0: Off
	1: Off





	Förnamn Efternamn: 
	Antal meter: 
	0: 
	1: 
	0: 


	Antal mil: 


