Förmånligt pris på laddbox i hemmet
Som anställd i något av Vilstagruppens medlemsföretag får du 500 kr rabatt vid
köp av KEBA laddbox som ger dig en snabb och säker laddning av din elbil. Vi
hjälper dig med hela installationen och du får laddhjälp dygnet runt.

Laddbox KEBA P30 smart
Specifikation
Ställbar effekt: 3,7 till 11 kW
Höjd: 49,5 cm, bredd: 24 cm, djup: 16,5,
Vikt: ca 4,8 kg
DC-felströmsövervakning < 6mA
Kapslingsklass: IP54
Slagtålighet: IK08
CE-godkänd
Garanti: 24 månader
Fast kabel 4 meter
Alla elektriska installationer måste utföras av
behörig elektriker.

Förmånspris 17 400 kr
inklusive standardinstallation
(ordinarie pris 17 900 kr)

Vid köp av laddbox ingår 24 månaders
uppkoppling mot Bee Charging Solutions
system, vilket ger dig kontinuerlig förbrukningsstatistik och säkerställer att laddboxen är
uppdaterad med den senaste mjukvaran.

Standardinstallation

Laddboxen

Vår standardinstallation är framtagen för att täcka
behovet hos de flesta villaägare som vill installera
en laddbox hemma. För att vi ska kunna göra en
standardinstallation behöver följande punkter vara
uppfyllda:

KEBA är en av de ledande hårdvaruleverantörerna
på marknaden för laddutrustning. Laddboxen
levereras med ett mode 3-uttag som passar bilar
som laddar med både Typ 1 och Typ 2-kontakt.
Med ett mode 3-uttag på laddboxen behöver du
en separat mode 3-kabel.

• Du äger fastigheten där laddboxen kommer att
installeras. Alternativt har du ett godkännande
från fastighetsägaren.
• Fastigheten där laddboxen ska installeras är
korrekt ansluten till elnätet med tre faser och
minst 20 A i huvudsäkring.
I standardinstallationen ingår upp till 10 meter
kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens
placering. Det ingår endast kabeldragning ovan
mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda
detta. En håltagning i trä/gips/lättbetong/leca
ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att
genomföra installationen, faktureras dig som kund
enligt gällande prislista.

Laddboxen är kapslingsklass IP54 och kan därmed
monteras såväl inomhus i garage/carport, som
utomhus direkt på husfasaden.

Beställ din laddbox på:

eem.se/vilstagruppenelbilsladdning
Ange rabattkod:

VILSTAGRUPPEN

