Ladderbjudande Ladda Smart

Ladda Smart
Ladda Smart passar både till bostadsrättsföreningars boende och besökare samt företag
som har egna elbilar eller vill erbjuda elbilsladdning till sina anställda och kunder. Väljer
du till en betalningslösning slipper du att skicka egna fakturor till användarna och genom
intäkterna kan du finansiera installationen av elbilsladdarna.
Med elbilsladdare som är uppkopplade till Göteborg Energis molntjänst kan flera funktioner ske
på distans, vilket ger snabbare service och högre tillgänglighet. Dessutom skapar uppkopplade
elbilsladdare möjlighet att göra nya tillval framöver.

Ladda Smart

Vårt erbjudande för elbilsladdning till företag
och bostadsrättsföreningar är Ladda Smart –
ett flexibelt erbjudande som kan anpassas efter
dina behov.

Vilken elbilsladdare ska jag välja?

Vi erbjuder tre laddeffekter: 3,7 kW, 11 kW
och 22 kW. Laddeffekten avgör med vilken
hastighet det går att ta emot el från
elbilsladdaren.
Vilken laddeffekt du kan välja beror på vilket
effektutrymme som finns där elbilsladdaren
ska monteras , hur den kommer att användas
och vad ni är villiga att betala för elbilsladdaren.

Checklista — Vilken typ av laddning passar dig?
När du väljer elbilsladdare finns det flera frågor
att fundera på. Här nedan har vi listat några av
dem. Men oroa dig inte om du missar något.

Vi på Göteborg Energi kommer tryggt att följa
dig igenom hela processen. Våra tekniker
undersöker din fastighetes förutsättningar och
behov, planerar och projekterar installationen,
samt driftsätter lösningen.

Användning
•

•
•

Hur många elbilar behöver ni ladda idag
och hur många kommer ni att ladda om
några år?
Har ni fasta platser eller fri parkering?
Har ni besöksplatser som ni vill erbjuda
laddning på?

Ekonomi
•

Hur vill ni ta betalt för laddningen?

Fastigheten
Laddtiderna är baserade på en elbil med ett batteri som tar
emot cirka 24 kWh.

•
•

En del av Göteborgs Stad

Vad är husets totala säkring och vad är
säkringen i garaget/vid parkeringen?
Hur stor effekt används i fastigheten?

Ladderbjudande Ladda Smart

Vad ingår i Ladda Smart?

Det beror på om du väljer att beställa tjänsten
med eller utan betallösning.

Utan Med
Uppkopplade laddboxar
inklusive sim-kort

För dig som inte valt med betallösning
Då betalar du 35 kr per månad och laddpunkt.

För dig som valt med betallösning

Då finns det två betalningsplaner till Göteborg
Energi att välja mellan.
1.

35 kr per månad och laddpunkt, samt 15%
i serviceavgift av laddintäkterna plus
1,50 kr per laddsession.

2.

85 kr per månad och laddpunkt, samt 7,5%
i serviceavgift av laddintäkterna plus
1,50 kr per laddsession.

Lastbalansering
Statistik på Mina Sidor
Mjukvaruuppdatering
på distans

Alla priser är exklusive moms.

Starta och stoppa
laddningen med laddbricka

Oavsett vilken betalningsplan du använder
kan du sätta ditt eget pris för laddning i 0,20 kr
steg från 1,80 kr (ex moms) och uppåt.

Betallösning via betaleller kreditkort

Båda betalningsplanerna ger dina användare
möjlighet att betala via vår kostnadsfria app och
ger dig även möjlighet att välja huruvida du vill
att dina elbilsladdare ska vara publika eller inte.

Laddningen startas
och stoppas med app
Möjlighet att göra
laddstationen publik

Kundservice ingår alltid

Oavsett om du väljer att beställa tjänsten med
eller utan betallösning så ingår kontakt med
vår kundservice, dygnet runt.
Våra medarbetare kan hjälpa dig med:

Alla lösningar
Felsökning online
Fjärrstart av laddning
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Att starta om elbilsladdaren på distans

Vill du veta mer?
En del av Göteborgs Stad

Kontakta vår Kundservice på tel. 031-62 62 62
eller läs mer på goteborgenergi.se/ladda

