Smart laddning för
eldrivna fordon
Allego erbjuder tillförlitliga laddlösningar till företag och privatpersoner.
Allegos laddstationer kan användas av alla elbilar och alla elbilsförare och
ger en heltāckande laddupplevelse.
Installation inkluderat

Säkerhetsklassade

Dra fördel av vårt full-service

Alla laddningspunkter är upp-

standard-installationspaket.

kopplade, väderbeständiga,
säkerhetsklassade och lämpliga
för alla eldrivna fordon.

Smart uppkopplad
Fjärrövervaka, styr och
uppdatera dina laddningslös-

Eve Single S-Line

ningar samt spåra laddhistorik,
användning och kostnad.

Grön teknik-avdrag är tillämpligt.

3 års fullserviceavtal

Kundsupport dygnet runt

Felavhjälpning på plats ingår

Ladda bekymmersfritt där våra

i alla våra laddare med servi-

EV-specialister är redo att hjälpa

ceavtal. Möjlighet att förlänga

till dygnet runt.

upp till 5 år.

Eve Single Pro-Line

Berättigad till subvention

Paket 1 - B2B

Företag betalar laddbox, installation och serviceavtal

Eve Single S-Line eller jämförbar

Eve Single Pro-Line eller jämförbar

Pris: 15 484 SEK inkl kabel (exkl. moms)

Pris: 17 784 SEK inkl kabel (exkl. moms)

•
•

•
•

•
•
•

Offentlig laddbricka
Upp till 11kW, 3 faser, SIM-kort,
DC läckageskydd
Installationspaket
Kabel 5 meter
Utökad garanti/serviceavtal med felavhjälpning på
plats i 3 år.

•
•
•
•
•
•

Tillval
•
Lastbalansering PI port med framdragning av kabel
till smart elmätare. Framtidssäkra inför mätarbytet.
Pris: 2 500 SEK
•
Kabel 7,5 meter. Pris: 1 000 SEK

Inkluderat i installationspaket Standard
•
Montering av box på vägg
•
Personskyddsbrytare typ A
•
Elkabel mellan elcentral och laddare < 10 meter
•
2 håltagningar
•
SAT (digital egenkontroll)
•
50 km resa t.o.r.

•

Offentlig laddbricka
Upp till 22kW, 3 faser, SIM-kort,
DC läckageskydd
Installationspaket
Skärm med varumärke och information
RFID-läsare, dvs. möjlighet att låsa laddaren och få
återbäring.
Kabel 5 meter
Supporttjänster och garanti med månadsbetalning
Utökad garanti/serviceavtal med felavhjälpning på
plats i 3 år.

Lastbalansering med installation av energimätare på inkommande ledning i samband med
installation av laddbox. Möjlighet att instaera
på vägg. Pris: 6 061 SEK

Förutsättningar
•
Ledig plats i central
•
20 A huvudsäkring
•
Godkänd elanläggning
•
Fri installation
•
Ej putsad fasad
•
Ej grävarbete
•
Kostnader kan tillkomma om så krävs utöver
förbestämd installation.

Laddkortstjänst
Arbetsgivaren faktureras elkostnader för privat och publik laddning. Utbetalning av privat laddning direkt till
föraren. 20 kr sessionsavgift/mån. Välkomstpaket med laddkort, administration och utan påslag på priser i
roamingplattform. Genom laddkortet får du tillgång till ett stort offentligt nätverk av offentliga laddstationer.

Inkluderat i installationspaket lastbalansering
•
Samma central som elen tas för laddaren.
•
Kabel om max 10 meter till huvudcentral/
smart elmätare.
•
Installation i samband med installation av laddare
•
Samma förutsättningar som för installation
av laddare.

Pris serviceavtal (obligatorisk): 150 SEK/mån
Bindningstid 36 månader

Alla priser är ex. moms om ej annat anges.

Förutsättningar installation P1-port
•
Smart elmätare med PI-port öppnad av nätbolaget initierat av kund.
Förutsättningar installation av energimätare
•

Ledig plats i elcentral

Paket 2 - B2C

Förare betalar laddbox med installation. Företaget betalar för serviceavtal

Pris förare: ca 9 968 SEK

Pris förare: 11 448 SEK

inkl. moms efter subvention

inkl. moms efter subvention

Eve Single S-Line eller jämförbar

Eve Single Pro-Line eller jämförbar

Pris: 15 484 SEK inkl kabel (exkl. moms före subvention)

Pris: 17 784 SEK inkl kabel (exkl. moms före subvention)

•
•

•
•

•
•
•

Offentlig laddbricka
Upp till 11kW, 3 faser, SIM-kort,
DC läckageskydd
Installationspaket
Kabel 5 meter
Utökad garanti/serviceavtal med felavhjälpning på
plats i 3 år.

•
•
•
•
•
•

Offentlig laddbricka
Upp till 22kW, 3 faser, SIM-kort,
DC läckageskydd
Installationspaket
Skärm med varumärke och information
RFID-läsare, dvs. möjlighet att låsa laddaren och få
återbetalning.
Kabel 5 meter
Supporttjänster och garanti med
månadsbetalning
Utökad garanti/serviceavtal med felavhjälpning på
plats i 3 år.

Tillval
•
Lastbalansering PI port med framdragning av kabel
till smart elmätare. Framtidssäkra inför mätarbytet.
Pris: 2 500 SEK
•
Kabel 7,5 meter. Pris: 1 000 SEK

•

Laddkortstjänst
Arbetsgivaren faktureras elkostnader för privat och
publik laddning. Utbetalning av privat laddning direkt
till föraren. 20 kr sessionsavgift/mån. Välkomstpaket
med laddkort, administration och utan påslag på
priser i roamingplattform. Genom laddkortet får du
tillgång till ett stort offentligt nätverk av offentliga
laddstationer.

Förutsättningar
•
Ledig plats i central
•
20 A huvudsäkring
•
Godkänd elanläggning
•
Fri installation
•
Ej putsad fasad
•
Ej grävarbete
•
Kostnader kan tillkomma om så krävs utöver
förbestämd installation
•
Paket tillhandahålls av elektrikerparner för att
möjliggöra för Grön Teknik-avdrag.
•
Notera att statlig subvention gäller endast om
man är berättigad till beloppet. Skulle installatören inte få beloppen utbetald blir föraren betalningsskyldig till installatörsfirman.

Inkluderat i installationspaket Standard
•
Montering av box på vägg
•
Personskyddsbrytare typ A
•
Elkabel mellan elcentral och laddare < 10 meter
•
2 håltagningar
•
SAT (digital egenkontroll)

Inkluderat i installationspaket lastbalansering
•
Samma central som elen tas för laddaren
•
Kabel om max 10 meter till huvudcentral/
smart elmätare.
•
Installation i samband med installation av laddare.
•
Samma förutsättningar som för installation
av laddare.

Pris serviceavtal (obligatorisk): 150 SEK/ex moms
Bindningstid 36 månader
Alla priser är ex. moms om ej annat anges.

Lastbalansering med installation av energimätare på inkommande ledning i samband med
installation av laddbox. Möjlighet att instaera
på vägg. Pris: 6 061 SEK

Förutsättningar installation P1-port
•
Smart elmätare med PI-port öppnad av nätbolaget initierat av kund.
Förutsättningar installation av energimätare
•
Ledig plats i elcentral

Paket 3 - Privatleasing

Förare betalar laddbox, installation och serviceavtal

Pris förare: ca 13 444 SEK
inkl. moms, efter subvention

Eve Single S-Line eller jämförbar
Pris: 26 105 SEK inkl. moms och kabel före subvention
•
•
•
•
•

Offentlig laddbricka
Upp till 11kW, 3 faser, SIM-kort,
DC läckageskydd
Installationspaket
Kabel 5 meter
Utökad garanti/serviceavtal med felavhjälpning på
plats i 3 år.

Tillval
•
Lastbalansering P1 port med framdragning av kabel
till smart elmätare. Framtidssäkra inför mätarbytet.
Pris: 1 562 SEK inkl. moms efter subvention.
•
Lastbalansering med installation av energimätare
på inkommande ledning i samband med installation
av laddbox. Möjlighet att installera på vägg.
Pris: 3 788 SEK inkl. moms efter subvention.
•
Kabel 7,5 meter. Pris: 625 SEK inkl. moms efter
subvention.

Serviceavtal ingår
36 månader

Inkluderat i installationspaket Standard
•
Montering av box på vägg
•
Personskyddsbrytare typ A
•
Elkabel mellan elcentral och laddare
< 10 meter
•
2 håltagningar
•
SAT (digital egenkontroll)
•
50 km resa t.o.r.
Förutsättningar
•
Ledig plats i central
•
20 A huvudsäkring
•
Godkänd elanläggning
•
Fri installationsplats
•
Ej putsad fasad
•
Ej grävarbete
•
Kostnader kan tillkomma om så krävs utöver
förbestämd installation.
•
Paket tillhandahålls av elektrikerpartner för
att möjliggöra för Grön Teknik-avdrag.
•
Statlig subvention gäller endast om man är
berättigad till beloppet. Skulle installatören
inte få beloppen utbetald blir föraren betalningsskyldig till installatörsfirman.

Inkluderat i installationspaket lastbalansering
•
Samma central som elen tas för laddaren.
•
Kabel om max 10 meter till huvudcentral/
smart elmätare.
•
Installation i samband med installation av
laddare.
•
Samma förutsättningar som för installation
av laddare.
Förutsättningar installation P1-port
•
Smart elmätare med PI-port öppnad av nätbolaget initierat av kund.
Förutsättningar installation av energimätare
•
Ledig plats i elcentral

Standardinstallation och serviceavtal
Standardinstallation

Serviceavtal

Inkluderat i installationspaketet ’Standard’

Pris: 150 SEK/mån (gäller ej privatleasing)

•

Bindningstid 3 år (gäller ej privatleasing)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Installation, kabeldragning och inkoppling enligt
avstämning med slutkund.
50 km resa t.o.r.
Rådgivning utifrån slutkundens förutsättningar
via telefon, samt tillgång till information i Allego
portalen.
Bedömning av vilken grupp som inkoppling bäst
görs på utifrån belastning.
Beredning/undersökning av befintlig elanläggning
(ej platsbesök).
Undersökning av förutsättningar för kabeldragning och montering etc. (ej platsbesök).
2 håltagningar i vägg, ej hård betong.
Dragning av kabel, 10 meter, längs vägg.
Montering av laddbox på vägg.
Anslutning av laddbox.
Allego SAT - Protokollföring/rapportering
- Test av laddstationens funktionalitet.
- Genomförande av egenkontroll efter installation
- Kontroll att laddbox är uppkopplad mot backend-system (gäller uppkopplad laddbox).
Genomgång av anläggningen med slutkund.
Uppmärkerning av anläggning enligt branschföreskrifter.
Mål för leveranstid 20 helgfria vardagar från godkännande av offert.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviceavtal ”all inclusive” på plats. Restid, servicetid
och reservdelar ingår.
Förarportal där föraren kan se laddningar och skriva
ut underlag.
Svensktalande kundtjänst öppet dygnet runt.
Joursupport som bland annat kan låsa upp, starta
och avsluta laddning på distans.
Support på distans där experter från Allego och
hårdvarutillverkaren kan koppla upp sig direkt mot
laddaren.
Möjlighet att få hjälp att justera inställningar på
distans, t.ex. ställa ner eller vrida upp effekten på
laddaren.
Avgift för SIM-kortsuppkoppling ingår.
Automatisk uppdatering av programvara via
modemet.
För RFIS-mätare (Pro-line): Användarhantering som
möjliggör enkel administration mellan tjänstemil och
privata mil med återbäring.

Allego har rätt att fakturera återstående belopp vid
förtida uppsägning.
Tillägg
Förlängning upp till fem år mot månadsbetalning.
Gäller ej privatleasing.

Kontakt
Har du frågor om hemladdare,
kontorsladdare, våra installationspaket eller serviceavtal?
Välkommen att kontakta oss på
08-525 028 04.
Är du redo att göra din beställning, vänligen kontakta din
LeasePlan-representant eller
maila minbil@leaseplan.se.
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