Information – Standardinstallation
Standardinstallation inkl. laddbox STANDARD – 6’770 kr inkl. moms * efter 50% ROT









Installation av laddbox på vägg
Kabellängd max 12 meter (5G2,5) inkl. klamring
4 arbetstimmar inkl. restid
Ny särking 3polig 16 A i elcentral eller fasadmätarskåp
Körning ingår med 60km från närmsta depå T/R
Inkoppling och idrifttagning av laddbox
Max 2 väggenomföringar i gips/trä eller 1 väggenomföring med tätning i tegel eller betong.
Garanti på installationen 2 år

Förutsättningar





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

Priser inkl.moms











Tillkommande arbetstid per påbörjad timme…………………………………………………………689kr/tim
Tillkommande kabel 5G2,5mm2. Pris/meter……………………………………..…………………….80kr/m
Kabel 5G6mm2. Pris/meter.…………………………………..………………………………………………125kr/m
Extra håltagning standard innervägg max 100mm………………………………………………….100kr/st
Extra håltagning standard yttervägg max 300mm…………………………………………………..180kr/st
Höjning av huvudsäkring (inkl. för- & efteranmälan)…………………………………………….1500kr/st
Kapsling (inomhus 4-modulers) för inkoppling och avsärking av laddbox……………….750kr/st
Personskyddsbrytare (JFB Typ A)…………………………………………………………..……………….875kr/st
Kabelskydd på vägg (krävs vid tegel eller putsfasad)………………………………………………175kr/m
Tillkommer för mil utöver de 60 km som ingår i avtalet
Totalkostnad/mil inklusive bilkostnad och restid……………………………………………………..65kr/mil

Tillkommande arbete eller mer omfattande eller tidskrävande installation, utöver det som ingår i standard
installationen -STANDARD sker på löpande räkning och enligt gällande prislista.
* Vi erbjuder även ett rörligt pris på våra installationer. Om ditt arbete skulle vara betydligt mindre omfattande
kan vi även erbjuda hela installationen på löpande räkning. Då debiteras du alltid enligt löpande räkning utifrån
faktisk materialåtgång och tid. Vi räknar då med ett påslag om 15% på faktiska installationskostnaden. Kontakta
oss på Skårebo för en konsultation innan du beställer din installation.
Merkostnader vid mer omfattande installation än vad som uppges för standardinstallation faktureras och
betalas av slutkund i samband med slutavräkning 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 installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader
som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna standardinstallation.

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

