Snabb, säker och enkel
laddning hemma
Snabb, säker och enkel laddning

Kom igång med laddningen

Med vår laddlösning laddar du din bil hemma i villan på ett

Vår standardinstallation ingår i köpet av din laddbox.

enkelt, säkert och effektivt sätt och kan alltid börja dagen

Denna utförs av vår certifierade elinstallatör som även ger

med fulladdade batterier. Köper du en smart laddbox med

dig rådgivning inför installationen för att laddningen ska

installation har du dessutom möjlighet att göra skatteavdrag

fungera på bästa sätt. Laddboxen monteras på fasaden

för grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt

utifrån förutsättningarna i din bostad. Du kan dessutom

50 000 kr).

få din laddbox installerad redan inom två veckor med

Framtidssäker och kostnadseffektiv
Våra laddboxar är speciellt anpassade för laddning i
hemmet, kommer från marknadsledande tillverkare och
passar alla typer av elbilar och laddhybrider. Laddboxen
är uppkopplad vilket innebär att du kan få koll på din
förbrukning. Du laddar till ordinarie elavtalspris. Väljer du
en laddbox med dynamisk lastbalansering, ser laddboxen
till att din bil laddas så effektivt som möjligt och skyddar
huvudsäkringen från att lösas ut. Du kan då använda den
kapacitet du har i fastigheten mer effektivt, så att bilen
laddar snabbare utan att du behöver uppgradera till ett
dyrare elnätsabonnemang.

tilläggstjänsten expressinstallation. Vår kundservice hjälper dig
att komma igång tryggt och säkert med laddningen. Du kan
alltid få hjälp av dem även efter installationen, vardagar
8 - 16.30 på telefon 077 44 33 900.

Ett decennium av erfarenhet
Elektrisk mobilitet är nytt för många - men inte för oss! Vi
har samlat på oss erfarenhet, innovation och kunskap om
elbilsladdning i över ett decennium. Mer är en internationell
laddoperatör som erbjuder laddning hemma, på jobbet och
längs vägen och är en helhetsleverantör av laddlösningar.
Som kund hos Mer får du även tillgång till vårt publika
laddnätverk i Sverige och Norge. Läs om våra övriga
laddlösningar på se.mer.eco

Så här fungerar det:

1
2

Du beställer din laddbox direkt i vår
webbshop på se.mer.eco/webbshop
Du får din laddbox antingen via
installatören eller skickad till ditt
utlämningsställe

3

Du blir kontaktad av vår
certifierade elinstallatör för
att boka tid för installation

4

Laddboxen monteras och
installeras hemma hos dig.
Därefter är laddboxen redo för
användning

Är du redo för att börja
ladda snabbt, säkert och
enkelt hemma?
Vi ser fram emot att hjälpa dig att
ladda enkelt hemma så att du alltid

Smart laddbox
Med en smart laddbox är du förberedd för framtidens tjänster kring
elbilsladdning. Laddboxen är uppkopplad mot vårt system och
uppdateras med den senaste mjukvaran så att du kan få statistik över
din förbrukning. 2 års mobilkommunikation och garanti ingår.

kan börja dagen med ett fulladdat

Laddeffekt

batteri. Gå in på vår hemsida eller

Den smarta laddboxen finns med uttag och ställbar laddeffekt

hör av dig till oss på telefon så

mellan 3,7 - 22 kW, med 4 m fast kabel och Typ-2 kontakt med

hjälper vi dig vidare.

en laddeffekt på upp till 11 kW, eller med 4,5 m fast kabel med en
laddeffekt mellan 3,7 - 22 kW.

Standardinstallation
Utförs av vår certifierade elinstallatör som ger dig professionell

www.se.mer.eco

rådgivning och kontroll på plats. Montering görs på fasaden. Med

kundservice.se@mer.eco

inom två veckor. Support av vår kundservice ingår, vardagar 8-16.30.

077 44 33 900

Dynamisk lastbalansering

tilläggstjänsten expressinstallation kan du få laddboxen installerad

Väljer du en laddbox med dynamisk lastbalansering, ser laddboxen
till att din bil laddas så effektivt som möjligt och skyddar
huvudsäkringen från att lösas ut.

Tillgång till rikstäckande publikt laddnätverk
Som kund hos Mer får du även tillgång till vårt publika laddnätverk
i Sverige och Norge. Med appen Mer Connect Sverige finns alltid
närmsta laddstation tillgänglig direkt i mobilen. Du får även en
laddbricka som du kan använda för att ladda. Du kan få laddhjälp av
vår kundservice 24/7.

Skattereduktion för grön teknik
Du som är privatperson och står som ägare av fastigheten kan göra
skatteavdrag på 50 % av priset (upp till 50 000 kr årligen) vid köp
av laddbox med installation. Avdraget fungerar på samma sätt som
RUT och görs direkt på din faktura. Läs mer hos Skatteverket

