Det här ingår i standardinstallationen
 lektrisk installation dimensionerad för 11kW vid
E
16A (3-fas)
Montering av laddbox på vägg
Jordfelsbrytare
Kabel med maxlängd 20 meter (mellan laddbox och
elcentral) samt max två väggenomföringar i gips och
trä samt en vägggenomföring med tätning i tegel och
betong
Driftsättning och introduktion av laddboxen
F
 ramkörning upp till 40 kilometer tur och retur från
E.ONs närmaste installatör

Du som skaffar laddbox hemma kan få 50%
skattereduktion för grön teknik
Från och med 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt rot-avdrag, eller skatte
reduktion för grön teknik, på 50% av kostnaden för arbete
och material. Avdraget gäller ej resekostnader för våra
installatörer.

Laddtider
Modell
MINI Cooper SE

Elbil

MINI Cooper SE ALL4 Countryman Laddhybrid

Laddtid med laddbox
(3-fas 16A, 11kW)

Laddtid med vanligt vägguttag
(1-fas 6A, 1.4kW)

3,5 timmar

27 timmar

2,5 timmar

6,5 timmar

Notera att laddtiderna ovan är baserade på teoretiska värden. Exakt laddtid beror på faktorer som tex batteritemperatur,
väder och batteristatus.

Några enkla steg sen är du igång
När du beställt laddboxen genom din MINI-återförsäljare
hör vi av oss till dig med en bekräftelse. Därefter bokar en av
våra installatörer in en tid för att komma förbi och installera
laddboxen under en dag. När det är klart är det bara att ladda
och köra!

Beställ din
laddbox idag
genom din
MINI-återförsäljare

E.ON Energilösningar AB
205 09 Malmö

Tänk på detta:
•V
 i rekommenderar att fastighetens huvudsäkring ska vara
minst 20 A för att minimera risken att huvudsäkringen
löser ut under laddning. Vid behov kan uppsäkring göras
under installationen mot en kostnad.
• Installation av laddbox kan inte ske på enstegsputs- eller
eternitvägg.
•V
 id behov av gräv-/markarbeten ska detta vara genomfört
innan installation.
•F
 ör eventuella andra tilläggsarbeten som önskas utöver
standardinstallationen tillkommer extra kostnader.

