PROFF EL&IT AS

Tillegg ut over standardinstallasjon

INSTALLASJONSBETINGELSER
Easee Home

Tjenester som ikke dekkes av standardinstallasjonen legges til på fakturaen.
Følgende priser gjelder pr 01.01.2022..

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som dekker de fleste boliger.
Vi kontakter deg for å avtale installasjonstidspunkt og samtidig be om bilde av sikringsskap, evt.
føringsvei for kabel samt stille noen andre spørsmål for å avdekke ditt behov.
NB: Graving for fremføring av kabel ikke er inkludert i pakken.

Inkludert i standardinstallasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din lokale elektriker.

Automatsikring 32A-3 fase 230/400v
Inntil 15 meter kabel fra ladepunkt til sikringsskap
Inntil 2 gjennomboringer i trevegg/gips
Inntil 4 timer arbeid på plassen
Montering og tilkobling av ladeboksen
Inntil 25 km kjøring fra firma til oppmøtested
Søknad til netteier
Samsvarserklæring på installasjonen
Easee Home lader

Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig ettersom dette er integrert ladeboksen til
Easee Home. Laderen kommer i sort, grå, rød, hvit og blå farge. Ladekabel til bil er ikke
inkludert.

Tjeneste
Gjennomboring i trevegg/gips
Gjennomboring i annen vegg (inntil 40 cm tykkelse)
Arbeider på plassen
Kjøring pr km
Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)
Oppgradering av sikringsskap
Kabel
PFXP 3G4 (16-20A 1-fase)
PFXP 3G6 (32A, 1-fase)
PFXP 4G6 (32A, 3-fase, 230V IT nett)
PFXP 5G10 (32A, 3-fase, 400V TN nett)
Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Pris
Kr 200,Kr 250,Kr 875,Kr 8,75,Kr 1875,-

Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt
Pr meter ferdig lagt

Kr 100,Kr 150,Kr 200,Kr 250,-

Forutsetninger

Dersom du ikke ønsker 32A-3fase installasjon, men heller en mindre installasjon (f. eks 16-25A),
kan dette avtales senere. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer.

•
•
•

Fri tilgang i henhold til avtale og en effektiv fremdrift uten hindre.
Tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget for installasjonen.
Tilgjengelig plass i sikringsskap (oppgradering av sikringsskap kan utføres etter nærmere
avtale).

Total kostnad for standardinstallasjon Kr 14 990,- inkl. mva.
Nb: Påbudt overspenningsvern er ikke inkludert. Utelatt fra pris da mange har dette fra før.
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