Få 50%
skatteavdrag
för grön teknik
vid köp av smart
laddbox inklusive
installation!

SNABB OCH SÄKER LADDNING TILL DIN NYA AUDI E-TRON
När du köper en Audi e-tron kan du beställa en smart laddbox inklusive
standardinstallation direkt hos din återförsäljare för att kunna ladda enkelt,
snabbt och säkert hemma. I erbjudandet ingår även laddning Bee´s publika
laddnätverk till ett förmånligt pris med Audi e-tron charging service alternativt
ett laddabonnemang från Bee. Laddningserbjudandet görs i samarbete med
Bee Charging Solutions, Sveriges ledande laddoperatör för elbilar. Dessutom
har du möjlighet att göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 % av dina
kostnader för laddbox och installation (maximalt 50 000 kr).
Detta får du:
• Smart laddbox som är förberedd för framtidens tjänster.
• Passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden.
• Snabb laddning med en laddeffekt upp till 22 kW.
• Säker laddning med inbyggda säkerhetsfunktioner.
• Uppkopplad och du kan få statistik över din förbrukning.
• Möjlighet att få laddboxen installerad inom två veckor med tilläggstjänsten
expressinstallation.
• Kundservice som hjälper dig att komma igång med laddningen.
• Möjlighet att göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 % av dina
kostnader för laddbox och installation.
• Laddning med Audi e-tron charging services i Bee´s publika laddnätverk.
• Tillgång till laddhjälp.

TO BEE OR NOT TO BE
Bee Charging Solutions är en av de ledande laddoperatörerna för elbilar i Sverige och
utvecklar innovativa, kundanpassade laddlösningar för den svenska marknaden. Med
våra sömlösa laddlösningar kan du ladda där du är; hemma, på jobbet och längs vägen
i vårt publika laddnätverk. Välkommen till Bee och en positiv rörelse framåt. Besök oss
gärna på bee.se

Smart laddbox inklusive standardinstallation
Med en smart laddbox är du förberedd för framtidens
tjänster kring elbilsladdning. Laddboxen är uppkopplad mot
Bee´s system och uppdateras med den senaste mjukvaran.
Därmed har du möjlighet att få statistik över din förbrukning.
24 månaders mobilkommunikation ingår.
Den smarta laddboxen finns med uttag och ställbar
laddeffekt mellan 3,7 - 22 kW, eller med 4 m fast kabel
och Typ-2 kontakt med en laddeffekt på upp till 11 kW.
2 års garanti ingår.
Hos oss kan du få din laddbox installerad redan inom två
veckor med vår tilläggstjänst expressinstallation. Under
installationen får du professionell rådgivning och kontroll
på plats för att laddningen ska fungera optimalt och säkert.
Laddboxen monteras på fasaden och installationen utförs
av Bee´s certifierade elinstallatör. Du får tillgång till
support via Bee´s kundservice på telefon 077 44 33 900.
Pris:
Smart laddbox inklusive installation:
17 900 kr inklusive moms.
Smart laddbox inklusive standardinstallation och
nyttjande av skattereduktion för grön teknik:
8 950 kr inklusive moms.

Skattereduktion för grön teknik
Sedan den 1 januari 2021 kan du göra skatteavdrag på
50 % av priset när du köper och installerar en laddbox
hemma. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som
ROT och RUT och avdraget görs direkt på din faktura.
Förutsättningar för att få skattereduktion
•
Beställaren är privatperson och står som ägare till
fastigheten.
•
Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och
debitering.
•
En behörig elektriker måste utföra installationen.
•
Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig
skatteinbetalning.
Läs mer hos Skatteverket

Laddning längs vägen i Bee´s publika laddnätverk
Genom samarbetet mellan Bee och Audi kan du även välja
att ladda med Audi e-tron charging service i Bee`s publika
laddnätverk till ett marknadsmässigt pris. Laddstationerna
är enkla att använda och passar alla laddbara bilar så att du
snabbt kan komma vidare.
Ladda ner Bee´s app, Bee Charging, så har du alltid närmsta
laddstation tillgänglig i mobilen. Med denna kan du även
starta, stoppa och betala för din laddning i det publika
laddnätverket. Behöver du laddhjälp kontaktar du Bee´s
kundservice, dygnet runt, hela veckan på telefon:
077 44 33 900.

Läs mer på bee.se

Bee Charging Solutions
+46 77 44 33 900

kundservice@bee.se
bee.se

