Information – Lightinstallation
Lightinstallation inkl. Easee Home – 6’345 kr inkl. moms * efter 50% ROT







Installation av laddbox på vägg
Kabellängd max 8 meter (5G2,5) inkl. klamring
3 arbetstimmar inkl. restid <40 km
Inkoppling och idrifttagning av laddbox (Kräver befintlig 3polig säkringsgrupp i elcentral)
Max 1 väggenomföringar i gips/trä eller 1 väggenomföring med tätning i tegel eller betong.
Garanti på installationen 2 år

Förutsättningar
Det behöver finnas förberett med befintlig 3polig säkringsgrupp 10-32A i elcentralen
Gräv, schakt och återställning ingår ej
Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central ingår ej
Hjälpmedel som exempelvis lift eller ställning ingår ej
 Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07:00-16:00
 Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot Wifi ska finnas på installationsplatsen





Priser tillkommande arbeten inkl. moms


















Tillkommande arbetstid per påbörjad timme ……………………………………………………..
Tillkommande kabel 5G2,5mm2. Pris per meter …………………………………………………
Uppgradera grundinstallation för laddning upp till 32A 22kW**.………………………..
Tillägg kabel 5G6mm2. Pris per meter ………………………………………………………………..
Extra håltagning standard innervägg max 100mm ………………………………………………
Extra håltagning standard yttervägg max 300mm ………………………………………………
Höjning av huvudsäkring 20-35A (inkl. för- & efteranmälan) ………………………………
Minikapsling (4/6-modulers) för inkoppling och avsäkring av laddbox ……………….
Kapsling (IP klassad 4/6-modulers) för inkoppling och avsäkring av laddbox ………
Jordfelsbrytare Typ A ………………………………………………………………………………………….
Personskyddsbrytare 4-polig ………………………………………………………………………………
Kabelskydd på vägg (krävs vid tegel eller putsfasad) …………………………………………..
Installation lastbalansering enegic ……………………………………………………………………..
230v vägguttag i fasadskåp inkl. PSA och ny kapsling …………………………………………
Ny 3-polig 16A eller 20A säkring …………………………………………………………………………
Ny 1-polig 10A eller 16A Säkring ………………………………………………………………………..
Bilkostnad per mil inkl. restid vid löpande räkning ……………………………………………..

Utan Avdrag

Grönt Teknikavdrag

750kr/h
100kr/m
950kr
170kr/m
100kr/st
180kr/st
1500kr
750kr/st
1200kr/st
876kr/st
1500kr/st
200kr/m
376kr
1250kr
390kr
130kr
64kr/mil

375kr/h
50kr/m
475kr
85kr/m
50kr/st
90kr/st
750kr
375kr/st
600kr/st
438kr/st
750kr/st
100kr/m
188kr
625kr
195kr
65kr
32kr/mil

Tillkommande arbete, mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår i standard
installationen sker på löpande räkning och enligt gällande prislista.
Kontakta oss på Skårebo för en konsultation innan du beställer din installation.
Merkostnader vid en mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation faktureras
och betalas av dig som kund i samband med slutavräkningen efter utförd installation. Du som kund ska vara
medveten om risken för merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls eller arbetet är mer
omfattande.
Vid beställning av en Easee Laddbox inkl. installation godtar du som kund eventuella merkostnader utöver vad
som ingår i grundkostnaden för en lightinstallation.
* Vi erbjuder flera olika installationsalternativ så som installation med egen installatör, installation på löpande räkning och standardinstallation.
** Maximal effekt begränsas alltid av storleken på huvudsäkringen och förutsättningar i el central, samt matarkablar.
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. 010 – 33 33 319

