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Ytterligare 200 bilåterförsäljare väljer
DEFAs Installerat & Klart
Med ca 200 medlemmar som tillsammans representerar 20-talet laddbara
bilmodeller, väljer nu Techno att utöka sitt erbjudande inom elbilsladdning
med helhetslösningar för både anläggningsladdning och hemmaladdning.
Med konceptet Installerat & Klart från DEFA erbjuder Technos medlemmar en
lösning för hemmaladdning som är anpassad efter kundens bil, hus och
körmönster, med 3 års garanti och support. Kunden kan välja på en laddbox
mellan 7.4kW och 11kW och har även möjlighet att addera dynamisk
lastbalansering vid behov. Boxarna är försedda med MID-godkänd elmätare
för korrekt särredovisning av elbilens förbrukning.

- Konceptet är klockrent. Det är genomtänkt och väl beprövat. Genom att
erbjuda Installerat & Klart via DEFA ska Technos medlemmar göra det enkelt
att skifta till elbil för såväl den enskilda villaägaren som för bolag med stora
bilflottor. Inom kort kommer efterfrågan på laddboxar skjuta i höjden igenom
i och med att de politiska incitamenten återinförs, vi vill vi ställa oss i
startblocken redan nu, säger John Winell VD på Techno.
Erbjudandet består av såväl anläggningsladdning som slutkundserbjudandet
Installerat & Klart.
Behovet av infrastruktur är redan stort och kommer bara att fortsätta öka
under de kommande åren. DEFAs fokus har länge varit att leverera en säker,
rätt dimensionerad och ekonomiskt hållbar lösning. Tillsammans med
rikstäckande Relacom guidar DEFA kunden till ett driftsäkert, tryggt och
framtidssäkrat laddsystem med ett fullt garanti- och supportåtagande.

Om DEFA
DEFAs mål är att göra människors liv enklare, effektivare och mer
miljövänligt Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar hur människor
laddar, förvärmer och säkrar sina fordon, lyser upp sina byggnader, tunnlar
och vägar. Vi fortsätter att utveckla världsledande produkter och digitala
tjänster genom kontinuerlig förbättring och innovation.Med över 400
anställda på 3 kontinenter distribueras våra produkter och tjänster i 30
länder, spritt över hela världen.
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