Information – Installation egen installatör
Hej,
Du har beställt installation av egen installatör i samband med din laddboxorder.
För att kunna få ta del av grönt teknikavdrag behöver din installatör skicka kostnaden
(Fakturan) för din installation till oss på Skårebo.
Vi tar då upp fakturan i hos oss, betalar den åt dig och lägger på din installationskostnad på
din beställning, med avdrag för grönt teknikavdrag.
För detta tar vi ut en avgift om 312,50kr efter grönt teknikavdrag som redan bakats in i
grundpriset 4260kr inkl. moms för laddbox med egen installatör.
Fakturan från din installatör ska ställas ut på:
SKÅREBO ENERGI AB
559277-1355
ÖSTRA BROGÅRDSGATAN 5
388 40 Trekanten
Fakturan ska sedan skickas till inbox.lev.1085491@arkivplats.se
Fakturan ska märkas med ditt namn och ordernummer du fått från oss.
Om vi inte fått er faktura från din installatör inom 45 dagar från det att leverans skett från
oss äger Skårebo rätten att fakturera hela belopp, inkl. skattereduktion. Reglering om ev
återbetalning av mellanskillnad regleras då när fakturan inkommit. Skårebo förbehåller sig
rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från
Skatteverket nekas. Betalningsvillkor är 10 dagar.
Skårebo förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att någon del
av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Skårebo att söka
någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera
Skårebos’s kvarvarande kostnad, samt det material som har beställts genom Skårebo.
Resterande tvistiga del får hanteras mellan respektive installatör och kund.
Skattereduktion avgår enligt kraven för ”Grön Teknik, kraven hittar du på Skatteverkets
Hemsida, www.skatteverket.se, läs igenom och säkerställ att du omfattas av
skattereduktionen innan beställning.

För mer information om produkter och för att beställa: www.skarebo.se
Angivna priser är inkl. moms. Med reservation för eventuella prisförändringar.
Marknadsförs av Skårebo Energi AB, 559277-1355 kontakt@skarebo.se Tel. 073-374 79 30

