Här kan du lära dig allt du behöver veta om

ELBILSLADD TILL DIN
B O S TA D S R ÄT T S F Ö R E N I N G

VI KAN ELBILSLADD

S

å. Du, din granne, och era gäster
vill kunna ladda era elbilar för att
enkelt kunna bidra till er minskade
miljöpåverkan? Skönt - Det är därför vi gör
laddstationer.
Elbilsladd ska tillverkas för att hålla, idag
och imorgon. Inte bara i materialet som,
om vi får skryta lite, delvis är i
återvunnet aluminium. Utan också för att
kunna möta teknikens och samhällets
utveckling. Har vi nämnt att vi bygger
dem i Nässjö också?
Vi kan allt från smarta molntjänster,
energieffektivisering och unika designer.
Vi kan kombinerade ladd- och
motorvärmarkapslingar till enkla
laddboxar. Vi kan dessutomi hjälpa dig
med granskning av den befintliga
elinstallationen.

Poängen är att allt du behöver
veta om elbilsladd till din
bostadsrättsförening är att du är
redo för förändringen. Och att vi
hjälper dig.
Sedan är det upp till dig att välja. Välja
hur du vill styra, mäta och ta betalt för
din el. Oavsett om du inte vet vart du
ska börja, vet på ett ungefär vad du vill
ha, eller är helt stensäker på vad du
letar efter, så kan vi hjälpa dig.
Jag vill kontakta er för att få hjälp att planera mitt projekt
Jag vill läsa mer om era produkter

E N K R A F T AT T R Ä K N A M E D
När Eldon Installations historia tog
fart i Nässjö, 1922, var det med
inga andra förutsättningar än vilja,
optimism och energi. Idag ger vår
blandning av livslång erfarenhet
och nya ideér oss en svårslagen mix
av kompetens.
Vi brinner för att överträffa
förväntningar och tror att nyckeln
till framgång är kompetenta och
engagerade medarbetare. Därför
vågar vi säga att Eldon Installation
är - En kraft att räkna med.
Vi hjälper dig med hela processen kring
investeringsstöd för elbilsladd. Från
föransökan till slutansökan. Det tidigare
laddinfrastrukturstödet från Klimatklivet
har övergått till ett särskilt
investeringsstöd för elbilsladd från
Naturvårdsverket som riktar sig till
bostadsrättsföreningar. Bidraget ersätter
högst 50 procent av de
bidragsberättigade kostnaderna.
Och som mest högst 15 000 kr per
laddningspunkt.
Jag vill veta med om bidraget för elbilsladd

A L LT O M E L B I L S L A D D
Poängen är att allt du behöver veta om
elbilsladd till din bostadsrättsförening är
att du är redo för förändringen. Och att vi
hjälper dig.
010 206 77 11
info@eldoninstallation.se
Petter Jönssons väg 1
571 34 Nässjö
www.eldoninstallation.se

