InCharge Smart Besöksladdning

April 2019 v 1.0

Exempeloffert
Detta offertexempel är framtaget utifrån paketlösningen Smart Besöksladdning med fem laddstationer av
märket Chargestorm 11 kW. Samtliga laddstationer

har dubbla uttag, duoboxar, vilket utgör totalt tio
laddplatser. Alla laddplatser är uppkopplade mot
InCharge operatörstjänster.

Erbjuden laddlösning kostar 118 800 kr, från 600 kr per månad för operatörstjänster samt 30 öre per kWh. Alla priser är
exklusive moms.
Specifikation pris, exkl. moms

Specifikation laddstationer och kringutrustning
Väggmonterad Chargestorm EVA 2 uttag x 3,7 kW

5 st

3G/4G-router

1 st

Switch, 3 ports

3 st

Väggfäste Chargestorm

10 st

Operatörstjänster InCharge Non Public

10 st

InCharge laddstationer
•
•
•
•

ID-nummer och annan nödvändig information för laddstationer är inlagda i InCharge-systemet redan när stationerna
har installerats.
, jordfelsbrytare typ A med DC övervakning, RFID samt MID-godkänd energimätare vilket garanterar korrekta värden.
Laddstationerna installeras sammanhängande.

InCharge Smart Besöksladdning

Mars 2019 v 1.0

Exempeloffert
Erbjuden laddlösning kostar 118 800 kr, från 600 kr per månad för operatörstjänster samt 30 öre per kWh. Alla priser är
exklusive moms.
Operatörstjänst InCharge pris, exkl. moms

Totalpris

Prisexempel gäller för 5-10 laddplatser

500 kr per mån

Transaktionsavgift per laddsession

30 öre per kWh

InCharge operatörstjänster inkluderar
•
•
•
•
•

Felanmälan dygnet runt samt felavhjälpning på distans.
Elbilsförarna har tillgång till kundservice via mail och telefon.
Uppföljning och statistik för t ex skatteredovisning via Laddportalen.
3G/4G-uppkoppling och RFID-kort/brickor ingår (beställs på www.goincharge.com).
Betalningshantering och fakturering.

Tillval
Fast kabel - För att underlätta för elbilsägaren kan man som laddstationsägare välja att ha en fast laddkabel på sin
laddstation som enkelt kan kopplas in i bilen. Detta underlättar för bilisten då denne inte behöver släpa ut egen kabel och
koppla in.
Lastbalansering - Vi erbjuder smart och säker lastbalansering så att ni får kontroll över fastighetens elanvändning och
elförbrukning. Önskas intern lastbalansering (mellan uttagen på en dubbelstation) meddelas det vid beställning.
Dynamisk lastbalansering mellan laddstationer inom ett kluster beställs som tillval.
Installation - Ta hjälp av våra erfarna installatörer för att installera er lösning, vi kan garantera hög kvalitet på utförandet.
Service och underhåll
serviceavtal för detta.
Garanti

Priser
Alla priser gäller exklusive moms. Angivet pris för laddoperatörstjänsten gäller i 12 månader från tjänsteaktivering,
därefter tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid.
Leverans

