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Laddbox 1-fas 

Pris från 245 kr/mån* inkl moms 
 
I priset ingår laddbox, 7 m installationskabel 
samt installation. 
Kontantköp av laddbox pris från 8 750 kr* 
 
 
 

Laddbox 3-fas 

Pris från 280 kr/mån* inkl moms 
 
I priset ingår laddbox, 7 m installationskabel 
samt installation. 
Kontantköp av laddstolpe pris från 9 950 kr*

Behov av att ladda hemma?
När vi ska ställa om till en fossilfri bilpark måste vi även se över vår 
laddinfrastruktur. För att kunna utnyttja bilens fulla kapacitet så  
behöver man kunna ladda när man är hemma.  
 
Nu kan vi erbjuda ”full tank” varje morgon!  

Läs mer om  skattereduktion för  grön teknik på  skatteverket.se

*Vid beviljad skattereduktion, Grön Teknik, hos Skatteverket fr o m 2021-01-01. 



Tillval 
 
Lastbalansering 
Tips! Undvik säkra upp t ex till 25 A nätsäkring från 20 A (i EON Syd 158 kr/mån i extra kostnad) 

Pris från 48 kr/mån* inkl moms, kontantköp 1.600 kr* 
 
Färgval (Vit, grå, röd) 
Annan färg på kåpan 

Pris från 11 kr/mån* inkl moms, kontantköp 265 kr* 
 
Wi-Fi 
Skapar ett eget nät som kan sammankopplas med ditt närliggande Wi-Fi för lokal styrning 

Pris från 33 kr/mån* inkl moms, kontantköp 1 050 kr* 
 
*Vid beviljad skattereduktion, Grön Teknik, hos Skatteverket fr o m 2021-01-01. 

• Kompatibla med alla bilmodeller 
enligt EU-standard 

• Möjlighet att anpassa laddeffekt 
efter fastighetens förutsättningar 
 

• Robust design och 3 års garanti 

• Konkurrenskraftigt pris 

• Val mellan typ 2-uttag och fast 
kabel 

Garo Laddbox

Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som 
utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.  
Som privatkund har du möjlighet att dela upp din betalning med förmånliga villkor via vår samarbets- 
partner Svea Ekonomi.
Löptid: 36 mån

Räkneexempel: Beviljad kredit om 20 000 kr med en nominell ränta på 0%, uppläggningsavgift på 595 kr och 
en administrativ avgift på 45 kr per månad ger en effektiv ränta på 7,44% på tre år. 

Kontakta ditt närmaste Elajokontor! 
 


