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DIN NYA LADDBOX 
FÖR HEMMET

• Ladda säkert och snabbt med  
 laddbox hemma

• Storlek (HxBxD): 49x31x17 cm

• Inkluderar 6 meter fast kabel  
 typ 2/Mode 3 vilket passar samtliga  
 laddbara Hyundai IONIQ modeller

• Jordfelsbrytare ingår

• Lämplig för utomhus- och inomhusbruk,  
 IP54 (damm- och spolsäker)

• 2 års garanti

• Lätt att använda

1 Laddbox 1 rekommenderar vi för Hyundai IONIQ Plug-in. För Laddbox 1  
 behöver du minst ha 16 Ampere ledigt på samma fas i ditt elabonnemang.

2 Laddbox 2 rekommenderar vi för dig som köper Hyundai IONIQ Electric,  
 har tillräcklig effekt ledig på ditt elabonnnemang och vill ladda snabbare.  
 Här behöver du ha minst 32 Ampere ledigt på samma fas i ditt  
 elabonnemang (för laddning upp till 7,4 kW).  
 Med Laddbox 2 kan du med samma laddbox framtidssäkra installationen  
 så att du kan ladda upp till 22 kW. Då behöver du ha minst 32 Ampere  
 i tre faser (3 x 32 Ampere) ledigt i ditt elabonnemang.

Laddbox 11 Ampere Volt kW Faser

3,7kW 16 230 3,7 1

Laddbox 22 Ampere Volt kW Faser

7,4kW 32 230 7,4 1

22kW 32 400 22 3

Nu kan du ladda din Hyundai IONIQ hemma med en laddbox från  
Vattenfall. Laddboxen är säker och gör att du kan ladda  

bilen snabbare och tryggare än i ett vanligt uttag.  
Vi har tagit fram två laddboxalternativ för dig. När du inte laddar 

hemma laddar du bilen i det publika laddnätet InCharge!

Välj mellan Laddbox 1 eller 2. Valet beror på hur snabbt du vill ladda, hur mycket bilen kan ta 
emot, samt vilka förutsättningar du har för ditt elabonnemang i hemmet. 



Standardinstallation av laddbox  
för Hyundai bilägare

Följande ingår i en standardinstallation av din nya laddbox

• Vägginstallation av laddboxen 

• 10 meter kabel inkl. förläggning synligt på vägg

• Inkoppling och drifttagning av laddbox

• Håltagning av en vägg

• Arbetet utförs på vardagar mellan kl. 07:00-16:00

Vid avvikande förhållanden kan det finnas behov för tillkommande installationsarbete*

• Gräv, schakt och återställning

• Uppsäkring, flytt eller utbyggnad av elcentral

• Håltagning genom betongvägg

• Extrahyra av t.ex. lift eller ställning  

* Merkostnader för tillkommande installationsarbete sker på löpande räkning och betalas av slutkund




