
Installationen:

Du behöver vara hemma den bokade tiden för att med elektrikern gå igenom installationen. Ni bestämmer
tillsamman vart laddboxen ska installeras (ca 140 cm upp på väggen rekommenderas) samt hur
kabeldragning bäst kan ske. Se till så att installationsplatsen är fri så det blir enkelt för elektrikern att utföra
sitt jobb. 

Elektrikern gör först en övergripande kontroll av det som är beställt och ser över att installationen kan utför
inom ramen av det som har överenskommits. Om det framkommer något som kräver extra arbete eller
material så kommer du behöva bekräfta eventuellt tillägg. 

Efter genomförd installation utför elektrikern följande:

• Erforderlig märkning av anläggningen.
• Kontroll av isolationsmätning och jordningskontroll.
• Att laddaren fungerar med uppkoppling mot WiFi (om det finns)

När allt är installerat får du en snabb systemgenomgång med manual inkl. serienummer och PIN-kod.
Nu kan du koppla upp dig via Easee-App och styra din laddning.

På nästa sida kan du läsa mer om vad som ingår i en standardinstallation och vilka tillägg som kan
göras.

Boo Energi gör det enkelt för dig att installera en smart
laddbox så du kan ladda din bil säkert och snabbt i hemmet.

Tillsammans med vår samarbetspartner GoSol erbjuder vi
installation av laddboxar till ett standardpris. Installationen
görs av en certifierad elektriker som ser till att du får en säker,
trygg och snygg installation.

Intresseanmälan och beställning:

Intresseanmälan sker via formulär som du finner på
www.booenergi.se/energitjanster. Därefter tar vi en första
kontakt över telefon där vi går igenom just dina behov och
förutsättningar. Det finns en del saker att tänka på med
effektuttag, amperestyrka och kabelstorlekar. Vi ser till att du
framtidssäkrar din investering på bästa sätt. 

Vid behov kan en effektvakt erbjudas som ser till att laddboxen
inte laddar mer än vad huset säkringar klarar av. Efter att du
godkänt det förslag vi skickat kommer vår elektriker inom en
vecka att kontakt dig för att boka en lämplig dag och tid. 

Standardinstallation med Easee laddbox, 8 450 kr 

inkl. moms. Med Grönt Teknik skattereduktion. 



Kabel 6 mm2 med maxlängd 10 meter mellan laddbox och elcentral.
2 väggenomföringar i gips eller trä samt 1 väggenomföring med tätning i tegel och betong.
Montering på vägg (ej stolpe)
3 säkringar 16 amp (11 kW).
Utbyggnad (kappsling) av central vid behov
Kabelskydd vid utsatthet, galvaniserad plåt upp till 1,5 meter.
Städning av arbetsplats.
Driftsättning av laddboxen, kolla att WiFi och att App fungerar. Lämna över handboken med PIN-kod.

Detta ingår i en Standardinstallation:

Extra kabel utöver 10 meter, 100 kr*/meter inkl montering.
Extra kabelskydd utöver 1,5 meter, 100 kr*/meter inkl montering.
Uppsäkring till för 32 amp 150 kr*
En jordfelsbrytare Typ A, 600 kr* installation. 
Extra tid för tilläggsarbeten: 225 kr*/30 minuter

Tilläggsarbeten (priser inkl. moms):

* Priserna är med Grön Teknik-bidrag om tilläggsarbete utförs i samband med standardinstallation. 
   I övriga fall är normalpriserna det dubbla.

Vi hoppas du kommer att trivas med din nya laddstation!
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