Supplerende prisliste
Service / ydelse

Pris i kr. inkl. moms

Oprettelse

0

Betalingsservicegebyr

0

Forsendelse af Easee key (op til 20 stk)

49

Forsendelse af mindre tilbehør (til private med PostNord pakkepost)

99

Forsendelse af 1x ladestander

275

Annullering / ændring af aftalt installationstidspunkt
Indenfor 2 arbejdsdage før aftalt installationstidspunkt
Forgæves kørsel / installation / uberettiget tilkald

999

Rykkergebyr (gebyr + 0,7% i rente pr. md)
Fakturagebyr v. manglende tilmelding til Betalingsservice
Testgebyr ved reklamation uden konstateret fejl. Tid forbrugt i forbindelse
med test og fejlsøgning (minimum er ½ time)
Standard timepris (minimum er ½ time)

Reservedele (ekskl. forsendelse)

1.495
100
69 kr. pr. faktura
899 kr./time
899 kr./time

Pris i kr. inkl. moms

Easee Ready forberedelsesboks

499

Nyt front cover til Easee ladeboks (5 farver)

699

Funny key (special nøgle til åbning af Easee ladeboks)
Easee monteringsbagplade i sort lakering (til Easee ladeboks inkl.
indbygget kabelholder). Kan f.eks. anvendes, hvis der behov for en
bagplade til at skrive opsætningen af ladeboksen.
Socket cap / sort gummidæksel til ’mund’ på ladeboks

50
1.199
99

Serviceaftale
Serviceaftale til ekstra ladeboks nr. 2 og flere (private) gives rabat

HomeCharge A/S – Teglholmsgade 1 – 2450 København SV
CVR-nr. 41427442 – www.homecharge.dk
Side 1 af 3

-20%

Installationsydelser
Standard installation af Easee Home ladeboks

4.999 kr.

Kunde har egen Easee ladeboks. Se beskrivelse under standard installation
på www.homecharge.dk
Easee Home ladeboks samt installation i tillæg til eksisterende monteret
ladeboks (ekskl. kørsel):

7.499 kr.

• Easee Home ladeboks (valgfri 5 farver)
• Op til 3 meter kabel 5g2.5 forbindelseskabel (fra eksisterende til anden
ladeboks)
• Træk af kabel i ¾” stålrør (op til 3 meter)
• Montering af ladeboks-bagplade og forbindelse til ladeboks 1
• Tilkobling og konfiguration af ladeboks
 Ladeenhed isættes og frontdæksel monteres
Easee Home ladeboks samt installation i tillæg til eksisterende ladeboks
(inkl. kørsel til adresse på brofast ø):

7.999 kr.

• Easee Home ladeboks (valgfri 5 farver)
• Op til 3 meter kabel 5g2.5 forbindelseskabel (fra eksisterende til anden
ladeboks)
• Træk af kabel i ¾” stålrør (op til 3 meter)
• Montering af ladeboks-bagplade og forbindelse til eksisterende ladeboks
• Tilkobling og konfiguration af ny ladeboks
• Ladeenhed isættes og frontdæksel monteres
Flytning af eksisterende Easee Home ladeboks til ny adresse og afslutning
af eksisterende ladeløsning






Ny 11 kW standard installation på ny adresse og ny Easee Ready til
eksisterende ladeboks udtag på tidligere installationsadresse
Kunden nedtager selv ladeenhed og frontdæksel i eksisterende
installation og medtager til ny adresse, og sikrer den er til rådighed,
når installatør ankommer til ny installationsadresse
Blindt frontdæksel fra Easee Ready forberedelsesboks monteres på
tidligere adresse af kunde
Alle produkter udleveres på ny adresse af installatør
Kørsel til ny adresse på brofast ø inklusiv

Installation af ekstra ladeboks / Easee Ready ekskl. kørsel
•
•
•
•

5.499 kr.

Ekskl. ladeboks / Easee Ready forberedelsesboks
Op til 3 meter kabel 5g2.5 forbindelseskabel (til anden ladeenhed)
Træk af kabel i ¾” stålrør (op til 3 meter)
Montering af ladeboks-bagplade og forbindes
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1.899 kr.

•
•
•

Ladeenhed isættes og frontdæksel monteres
Tilkobling og konfiguration af ladeboks
Konfiguration af Easee Home / Easee ready

Installation af ekstra Easee Home ladeboks / Easee Ready (inkl. kørsel til
adressen – på brofaste øer)
•
•
•
•
•

2.499 kr.

Op til 3 meter kabel 5g2.5 forbindelseskabel (fra eksisterende til
anden ladeboks)
Træk af kabel i ¾” stålrør (op til 3 meter)
Montering af ladeboks-bagplade og forbindelse til ladeboks 1
Tilkobling og konfiguration af ladeboks
Ladeenhed isættes og frontdæksel monteres

Installation af Easee ladeboks i eksisterende ladesystem (boligforening /
erhverv)
• Kørsel til installationsadressen (brofaste øer)
• Tekniker medbringer ladeboks til installationsadressen
• Installation af Easee ladeboks i Easee Ready
• Konfiguration af ladeboks i eksisterende løsning
• Ekstra bagplade og blind front cover fra Easee Ready udleveres til
kunden

Alle priser er de for tiden gældende og er inklusive dansk moms, hvis ikke andet fremgår. Der tages
forbehold for trykfejl, prisfejl og prisændringer.
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