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INSTALLASJON BETINGELSER 
 
Kjøp av installasjon inkluderer en standard installasjon, som er ment å dekke de fleste behov. 
Installasjonen utføres av våre autoriserte montører, som vil kontakte deg for å avtale tidspunkt for 
installasjonen og avdekke ditt behov.  
 

Pris: 13.940,- 
 
 
Inkludert i standardinstallasjonen  
 

 
1-fas installasjon 16A-32A  

 
Inntil 10 meter kabel ifra ladeboksen til sikringsskapet 

 
Inntil 2 gjennomboringer gjennom trevegg   

 
Inntil 30km kjøring    

 
Samsvarserklæring lagt på boligmappa.no 

 
 
 
Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig, ettersom dette er integrert i ladeboksen. 
Overspenningsvern er et krav ved elbillading og er ikke dette installert må dette installeres får 
laderen kan brukes. 
 
Dersom du ikke ønsker en 32A 1-fase installasjon, men heller en mindre installasjon (f .eks 16-
20A), kan dette avtales direkte med installatør. Prisen er den samme for alle 
installasjonsalternativer med mindre du ønsker 3-fas lading. 
 
Mange nettselskaper krever at det søkes om installasjoner som overgår 32A. Dette gjøres vi 
automatisk på vegne av kunden, og avventer svar på søknad før installasjonen gjennomføres. 
Dersom søknaden skulle bli avslått, anbefaler vi å gjøre en installasjon på 16-20A istedenfor 
32A.  
 
 
 
 
 
 



Blasmoelektro.no 

TILLEGG UTOVER STANDARDINSTALLASJON ELBIL LADER  
Tjenester utover standardinstallasjonen vil bli fakturert separat med følgende priser gjelder: 
 
Tjenester  Enhet Pris  
Oppgradering ifra standard 1-fas leveransen til 3-fas  stk   1395,- 

Gjennomboring i trevegg per trevegg  250,- 

Gjennomboring annen vegg (inntil 30cm tykkelse) per vegg  375,-  

Ekstra kjøring  per km 10,- 

Arbeid på plassen  per time  1100,- 

Overspenningsvern (Påbudt om ikke installert tidligere) per vern  2200,-  

Easee Equalizer Basic per enhet 1950,-  

Oppgradering av sikringsskap  På forespørsel   

Graving  På forespørsel    

Ekstra lader (monteres på samme kurs maks 5m fra Hverandre. Maxs 3 

ladere per kurs)  

per ekstra lader    9900,-  

 
 
Kabel  Enhet Pris  
Ekstra kabel over de 10m i tilbudet   per m ferdig lagt 270,- 

 
* Alle priser er i NOK og inkluderer MVA. 
 
 
 
FORUTSETNINGER 

 


