
Erbjudandet gäller laddbox Defa eRange Uno, 7,4kW med fast kabel Typ 2 inkl. standardinstallation* och är giltigt hos auktoriserade  
Kia-återförsäljare t.o.m 30 juni 2020. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden från Kia Motors Sweden AB.

Standardinstallation*
Information om standardinstallation och priser Installerat och Klart! Angivna priser anges inklusive moms och avser standardinstallation. Det innebär:  
Upp till 10 m ström- och datakabel samt kabeldragning ovan mark mellan elcentral och plats för laddbox • Två hål/genomföringar i trä/gips/lättbetong/leca/tegel  
Dokumentation, genomgång och utbildning på plats. • Framkörning tur och retur upp till 60 km från Relacoms närmsta installationspartner. 3 års produkt- och installationsgaranti.  
Möjlighet för tilläggsarbeten finns och sker enligt överenskommelse med installatören.

Naturvårdsverkets bidrag**
Som privatperson kan du ansöka om bidrag på upp till 50 % eller högst 10 000 kr av utrustnings- och installationskostnaderna om du installerar en laddbox hemma.
Ansökan görs via Naturvårdsverketshemsida. Där kan du också läsa mer om de krav och villkor som gäller för att berättigas bidraget.

Grattis till din nya Kia! 
Laddbox + installation till kampanjpris! 

Vi vill att du både kör och laddar säkert, därför har  
vi just nu ett riktigt bra erbjudande på en laddbox 
från Defa, komplett med installation. Dess utom  
finns möjlighet att ansöka om bidrag på 50 %  
av kostnaden från Naturvårdsverket. 

En laddbox gör din laddning enklare, snabbare och  
säkrare jämfört med att ladda via eluttaget. Just nu  
har Kia ett riktigt bra pris på laddbox, komplett med  
standardinstallation. Och med Naturvårdsverkets  
bidrag för laddboxar blir erbjudandet ännu bättre.
 
VARFÖR EN LADDBOX? 
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda i ett vanligt vägguttag. Faktum är 
att det säkraste sättet att ladda din laddbara bil är med en fast installerad 
laddbox. Dessutom medför en laddbox att du kan utnyttja bilens laddkapa-
citet till fullo och ladda med den hastighet som bilen är byggd för, eller med 
den effekt som finns tillgänglig i din fastighet.

Läs mer om Elsäkerhetsverkets rekommendation på deras hemsida  
eller i deras folder.

SÅ TAR DU DEL AV LADDA HEMMA-BIDRAGET
Som privatperson kan du ansöka om bidrag på upp till 50 % eller högst 
10 000 kr av utrustnings- och installationskostnaderna om du installerar  
en laddbox hemma. Du ansöker via Naturvårdsverkets hemsida, där  
kan du också läsa mer om de krav och villkor som gäller. 

Ta del av erbjudandet idag – kontakta din närmaste Kia-återförsäljare.

Defa laddbox inkl.  
standard installation*  

14 998 kr  
(ord. Pris 17 500 kr).

Med bidrag från Naturvårds-
verket blir kostnaden endast 

7 499 kr.**

KIA-KORTET – FULLADDAT 
MED FÖRDELAR
Ansök om Kia-kortet och  
få bonus på allt du handlar.  
Du kan även välja att att  
delbetala ditt köp upp till  
4 månader ränte- och  
betalningsfritt eller upp  
till 12 månader räntefritt. 
Ansök på kia.com. 

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyhetsbrev/nyhetsbrev-elinstallatorer/2018/nummer-1/fem-fragor-om-laddning-av-elbilar/
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/

