Tilbud til beboere i Munkerudsletta borettslag fra Ekeberg Elektro
01.01.2021
Tilbud 2021 – Informasjon om Elbil ladning.
Tilbud på ladestasjon til beboere i Munkerudsletta Borettslag
Dette er tilbud for hver enkelt beboer på selve ladeboksen ferdig montert og klar til bruk
Betalingssystemet som borettslaget har valgt for å administrere betalingssystemet er fra
https://www.charge365.no/
Ladeboks for El-bil:
Vi leverer og monterer ladeboks fra zaptec pro. https://www.zaptec.com/no/
● Den er universell utformet og kan lade alle el-biler fra 6A til 32A
såfremt kunde bruker egen type 2 kabel, det er mode 3 utgang på ladeboksen.
● Ladeboksen er dynamisk og leverer til enhver tid maks strøm ut fra kapasiteten.
● Beboer bruker enten RFID brikke/app på tlf. for å aktivere/administrere ladningen.
● Strømforbruket overvåkes via appen, og knyttes opp mot Charge365
● Med Charge365 SUPPORT håndterer Charge365 førstelinjesupport fra sluttbrukere
pr telefon og epost, hverdager mellom kl 08.00 og 16.00. Telefonnummer til support
kommer på eget klebemerke på hver ladestasjon
● Ekeberg Elektro kan tilby betalingsutsettelse inntil 9 måneder gjennom Cresco for en
kostnad på kr. 425,Dette kan vi tilby til kr. 21.200,- inklusive 25 % mva. pr. ladeplass
(inkludert ladestasjon, montering, og knytning mot Zaptec portal og Charge 365)

Forbehold/info:
●
●
●
●

●

Tilbudet er gjeldende fra 1.1.2021 og basert på det som er kjent med prisbilde
fra leverandør Zaptec i dag.
Tilbudet kan bli øket hvis leverandør Zaptec øker sine priser.
Ekeberg Elektro oppretter brukere i anlegget slik at man får tilgang via RFID brikke/app.
RFID brikke er ikke inkludert.
Hver enkelt beboer sender mail direkte til renny@eelektro.no
eller egil@eelektro.no hvis de ønsker å bestille dette.

Vi håper tilbudet er av interesse. Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
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Egil Borchgrevink
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