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Ladda elbilar i Brf.

Vårt mål – det ska vara enkelt och rättvist för alla.

1. Ett rättvist system där den medlem som laddar betalar för sitt 
ladduttag och sin laddning.

2. Minimal administration för Styrelsen och Kassören.
3. En smart laddinfrastruktur som kan växa utan större 

uppgradering av elabonnemanget när efterfrågan ökar.



Så här fungerar det!

ü Brf/Samfälligheten tecknar ett samarbetsavtal med Eways.
ü Medlemmarna får ett erbjudande om laddning som tjänst där

ladduttag, mjukvara, tjänster och elförbrukning ingår till fasta
priser.

ü De medlemmar som behöver ladda tecknar ett
laddabonnemang med Eways som därefter installerar
ladduttagen och driftsätter laddtjänsten.

ü Medlemmen använder Eways laddkort för att starta laddning
och erhåller en månadsrapport över samtliga laddningar. 
Månadsbeloppet dras från ett Mastercard, VISA eller American 
Express.

ü Eways ersätter Brf/samfälligheten för elen halvårsvis i
efterskott.



Detta ingår i SMART laddtjänst

• Uppkoppling mot EWAYS molntjänst
• Alltid senaste mjukvaruversionen i 

laddstationen
• Laddkort och administration kring 

laddning
• Avläsning av förbrukning per ladduttag

via EWAYS portal/Internet
• Statistik på samtliga laddningar
• Kundtjänst dygnet runt, året runt
• Mjukvarustyrd lastbalansering
• Årlig besiktning

• Tillägg vid behov
– Utryckning inom 24h för felavhjälpning



SMART Laddtjänst

ü Vår laddtjänst gör det möjligt att ladda alla typer av 
laddhybrider och elbilar med 1-fas 16A vilket ger ca 
2 mil per laddtimme.

ü Fast laddkabel med Typ2 eller Typ1 handske
ü Inbyggd RFID läsare för laddkort
ü Laddstationerna innehåller elmätare och är 

kopplade till vår molntjänst.
ü Förberedd för lastbalansering via mjukvara.
ü Vägg eller stolpemontage
ü Uppkoppling via



Medlemmen tecknar ett abonnemang och får ett laddkort 
som används för att starta laddning.
Betalare kan vara företag eller privatperson.

Debitering av förbrukningen görs via ett betal/kreditkort 
månadsvis i efterskott. Eways ersätter Samfälligheten för 
förbrukad el halvårsvis i efterskott.



Kör elbil till fastpris
GO

Upptill 1 200 mil per år

Ladduttag vid parkeringen
Kundtjänst dygnet runt
Månadsrapport
El motsvarande <1 200 mil

399 kr / månad 
Startavgift 995 kr

FLOW
1 200+ mil per år

Ladduttag vid parkeringen
Kundtjänst dygnet runt
Månadsrapport
El motsvarande 2 200 mil

499 kr / månad 
Startavgift 995 kr

Lagstadgad moms ingår i ovanstående priser. Kunden uppgraderas
automatiskt om laddningen överstiger angivna mil 2 månader i rad.



A NON FOSSIL GENERATION


