Gør jeres
boligforening klar
til fremtiden
Så let er det at få en ladeløsning

Gør det nemt
med en ladeløsning
fra Q8
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ingen binding eller skjulte gebyrer
Beboere er ikke bundet til en udbyder
Let og enkel administration
Automatisk elafgiftsrefusion hver måned
Nem og enkel betaling via appen Q8 Opladning
24/7 kundeservice og support

Foto tilhører Charge Amps

Med en ladeløsning fra Q8 får I:

Vi hjælper jer hele vejen fra installation
til administration og daglig drift.
I får en enkel, fleksibel og fremtidssikret ladeløsning, der passer til jer.
1

2

Hvilket behov har I?

Før vi taler sammen, er det en
god idé at tage stilling til:
• Hvor mange biler har I brug for at lade?
• Hvordan ser antallet af biler ud om 3-5 år?
• Hvor ønsker I at placere ladestanderne?
• Skal laderne anvendes af andre end
jeres forening?
• Budget?

6
Betalingsløsning

Via appen Q8 Opladning står vi let og
enkelt for afregningen
af beboere og andre
anvendere af jeres
ladeløsning.

Kontakt os

Kontakt os på erhverv@Q8.dk
eller på 7012 8888.
Så hjælper vi med at sammensætte en skræddersyet
løsning uden binding og
skjulte gebyrer.

7
Installation

3

I aftaler en installationsdag
med installatøren. Arbejdet
vil typisk bestå af grave- og
belægningsarbejde, kabelføring,
udbygning af eksisterende
elinstallation og opsætning af
ladestandere.

4

Tag imod installatøren

Vi sender en installatør ud for
at tjekke parkeringsforhold
og installationsmuligheder.
Besigtigelse for beregning af
tilbud vil altid være uden
beregning.

8
Så er det bare at lade

Når alt er installeret og
gennemtestet, er I klar til
at lade jeres el- og plug-inhybridbiler.

5

Godkend tilbud

I modtager et tilbud
på ladestandere og
installation. Når I har
godkendt tilbuddet,
står vi klar til at installere
jeres ladeløsning.

9
Administration

Med en Q8-servicepakke står vi
for administrationen af jeres
ladeløsning, samt fakturering af
beboere og andre anvendere.
I bestemmer selv prissætningen
af jeres ladere.

Tilvalg

Alt efter hvilken
service I ønsker på
jeres ladestandere
vælger i den servicepakke der matcher
jeres behov.

10
Elafgiftsrefusion

Med en Q8-servicepakke får
jeres boligforening automatisk udbetalt elafgiftsrefusion
hver måned. Vi udbetaler
0,95 kr. inkl. moms / kWh.

Ladere skabt
til Norden
Foto tilhører Charge Amps

Vores ladere kommer fra svenske Charge Amps, der er kendt
for at levere høj kvalitet i et gennemført design. Skabt til det
skandinaviske klima i genanvendt aluminium.

Til boligforeninger
anbefaler vi:
Charge Amps Aura

Vores ladere skal altid installeres af en autoriseret elinstallatør. Men det er helt op til jer,
om vi skal stå for installationen, eller om I selv ønsker at stå for opsætning og installation
i samarbejde med en autoriseret elinstallatør. Så sender vi bare udstyret til jer.
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• 2 x 22kW
• 3-faset, 32A
• Lastbalancering mellem udtagene
• 4G forbindelse

Få den service,
der passer til jer
Vi tilbyder tre forskellige servicepakker til jeres ladeløsning.
I vælger den, der passer bedst til jeres forening. Alle løsninger er uden binding
og skjulte gebyrer. Og vores kundeservice står klar 24/7.

Q8 business servicepakker
Q8 business

Q8 business plus

Q8 public

Samme fordele som
Q8 business

• Fjernovervågning

+

Samme fordele som
Q8 business plus

• 24/7 kundeservice og support

• Elafgiftsrefusion

• Gør din lader offentlig tilgængelig

• 12% omsætningssplit på opladning

• Drift og service af din lader

• Ikke offentlig tilgængelig
• Prissætning pr. kWh kan være
forskellig pr. brugergruppe

+

• Betaling via app eller RFID-kort

• Tidsindstilling for offentlig
tilgængelighed

• Q8 håndterer administration
og fakturering

• Differentieret prissætning
pr. bruger

69 kr.

Kr./md./pr. ladeudtag ekskl. moms

99 kr.

Kr./md./pr. ladeudtag ekskl. moms

129 kr.

Kr./md./pr. ladeudtag ekskl. moms

✔ Enkel afregning
I fastsætter selv prisen. Derefter klares ladning
og betaling nemt med et Q8-ladekort eller via
appen ’Q8 Opladning’. På den måde er I ikke
bundet af et abonnement eller til at lade et
bestemt sted. Desuden kan appen bruges på
mere end 4.500 ladepunkter over hele Danmark.

✔ Følg forbruget
Med jeres eget admin log ind kan I løbende følge
med i jeres forbrug på samtlige ladere. I betaler
selvfølgelig kun for den strøm, I bruger.

Tjen investeringen hjem ved at gøre jeres
ladere tilgængelige for andre bilister i appen
’Q8 Opladning’. På den måde kan de lade hos jer,
mens I tjener penge. I bestemmer selv om laderne
altid skal være tilgængelige eller kun i et begrænset
tidsrum. Ligesom I selv sætter prisen pr. kWh.
Betalingen foregår nemt og hurtigt via appen.
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✔ Tjen penge på jeres ladere

Foto tilhører Charge Amps

“

Ladeløsninger og
priseksempler
til boligforeninger
Vi har sammensat tre færdige pakkeløsninger, der kan gøre det
nemt og overskueligt for jeres boligforening at vælge.

Pakkeløsning 1

En god start – Total pris fra 65.112 kr.
+ evt. servicepakker

4 x servicepakke Q8 business plus (inkl. elafgiftsrefusion):
99 kr. ex. moms / mdr. / ladeudtag.
Antal ladere:
Antal ladeudtag:

2 x Charge Amps 22kW (Pris pr. stk. 17.556 kr.)
4 i alt

Installation på stolpe, placeret på parkeringsareal: 30.000 - 60.000 kr.*

Pakkeløsning 2

Det sikre valg – Total pris fra 112.668 kr.
+ evt. servicepakker
6 x servicepakke Q8 business plus (inkl. elafgiftsrefusion):
99 kr. ex. moms / mdr. / ladeudtag.
Antal ladere:
Antal ladeudtag:

3 x Charge Amps 22kW (Pris pr. stk. 17.556 kr.)
6 i alt

Installation på stolpe, placeret på parkeringsareal: 60.000 - 100.000 kr.*

Pakkeløsning 3

Den fremtidssikrede – Total pris fra 215.336 kr.
+ evt. servicepakker
12 x servicepakke Q8 business plus (inkl. elafgiftsrefusion):
99 kr. ex. moms / mdr. / ladeudtag.
Antal ladere:
Antal ladeudtag:

6 x Charge Amps 22kW (Pris pr. stk. 17.556 kr.)
12 i alt

Installation på stolpe, placeret på parkeringsareal: 110.000 - 150.000 kr.*

*Installation
Installationspriserne er kun
vejledende for hvilket prisleje,
I kan forvente. Prisen for installation afhænger bl.a. af belægning
og evt. gravearbejde, placering
af ladestandere og om der skal
tilføres ekstra ampere (mængde
strøm) til jeres boligforening.
Derfor sender vi altid en elinstallatør ud for at gennemgå
jeres ejendom, så vi kan give et
nøjagtigt tilbud, der passer til
jer. Indledende besigtigelse for
tilbud, er altid uden beregning.
Alle priser er eksklusiv moms.

Få automatisk
elafgiftsrefusion
hver måned
Med en Q8-servicepakke får jeres boligforening automatisk udbetalt elafgiftsrefusion hver måned. Det betyder,
at I får 0,95 kr. inkl. moms / kWh tilbagebetalt for den strøm, I bruger til opladning af el- og plug-in-hybridbiler.
Hvis boligforeningen i forvejen har reduceret elafgift via varmepumpe, solceller, jordvarme m.v., er I ikke berettiget
til elafgiftsrefusion ved opladning af elbil. Derfor kan vi desværre ikke tilbyde denne service.*

Q8 business servicepakke:
Med vores servicepakke Q8 business plus eller Q8 public, står vi helt automatisk for udbetaling af jeres elafgiftsrefusion.
Hver måned udbetaler vi 0,95 kr. inkl. moms / kWh for den samlede strøm, boligforeningen bruger til opladning af
beboernes el- og plug-in-hybridbiler.

*Såfremt der er tale om en boligforening, som er helt eller delvist omfattet af særlige afgifts- og momsregler vil accept bero på en konkret vurdering.
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Værd at vide
Rækkevidde

Elbilers rækkevidde er fra forhandleren opgivet efter den standardiserede
testmetode WLTP-normen. Du bør være opmærksom på, at rækkevidden
kan være kortere end angivet – alt afhængig af kørsel.
I koldt vejr vil en elbil have en kortere rækkevidde, da elbilers batterier
fungerer optimalt ved 20-45%. Det betyder, at elbilen skal bruge energi
på at opvarme batteriet til optimal temperatur, og på den måde forkorter
rækkevidden. Som udgangspunkt kan en elbil køre 20-40% kortere i de
kolde måneder, men det varierer efter bilmærke og model.
Hvor langt en elbil kan køre på én kWh, afhænger både af elbilens
effektivitet, og hvordan bilen kører. En tommelfingerregel er, at en elbil
kører 5 km / kWh, men det kan variere fra bilmærke og model.

Strømtyper

AC: Opladning med vekselstrøm. Det er også den strøm, der kommer ud
af en normal stikkontakt. Denne strøm anvendes typisk på hjemmeladere
samt kantstensladere ved parkeringspladser.
Når bilen lader med AC, hjælper ensretteren i bilen med at omforme
strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm, som er nødvendig for opladning
af bilen.
DC: Opladning med jævnstrøm. Denne strøm anvendes ved hurtigog lynopladning.
Ved DC-opladning bliver vekselstrøm omdannet til jævnstrøm i hurtig
– og lynladeren. Det giver en hurtigere opladning med højere effekt.
DC-ladning kan ikke installeres på en privatadresse, da elinstallationerne
i et alm. parcelhus slet ikke er gearet til det.

Mest sete stiktyper

Type 2
Anvendes af både el- og plug-in-hybridbiler til AC/langsom-opladning. Stikket anvendes til
hjemmeopladning samt opladning på de langsommere kantstensopladere på 22-50 kW.
CCS
Denne stiktype kan kun anvendes af elbiler og findes typisk på hurtig- og lynladere.

”Momorstikket”

Dette stik følger ofte med bilen og kan bruges som nødløsning i en helt alm. stikkontakt. Hvis du
lader med dette stik derhjemme, er det en god idé at få godkendt din elinstallation. Ledningerne
kan blive for varme og smelte – eller i yderste tilfælde gå i brand. Netop derfor anbefales
det at få sat en boks op til hjemmeladning, som øger sikkerheden og effekten på ladningen.

Opladningernes varighed

Ladetiden varierer på bilmærke og model, da det kommer an på, hvilken ladeeffekt bilen kan
modtage, samt størrelsen på bilens batteri. Du kan med fordel undersøge bilens ladeeffekt for
både langsom / hjemmeopladning (AC) samt lynopladning (DC).

Eksempler på ladetider for hjemme/langsomopladning (AC)
Plug-in-hybrid med 3,7 kW indtag: Ca. 2-3 timer
Elbil med 11 kW indtag:		
Ca. 6-8 timer
Elbil med 22 kW indtag:		
Ca. 3-4 timer
Eksempler på ladetider på lynladere (DC) / 5-80 %
Elbil med 50 kW indtag:		
Ca. 50 minutter
Elbil med 120 kW indtag:		
Ca. 30 minutter
Elbil med 170 kW indtag:		
Ca. 25 minutter
Elbil med 230 kW indtag:		
Ca. 15 minutter

Ladekurver

Effekt på ladere

Det er altid bilen, der bestemmer hvor høj effekt laderen udsender, og derfor er det individuelt fra bil til bil.

Foto tilhører Charge Amps

Jo mere strøm der er på batteriet, jo langsommere lader bilen. Elbiler lader med den største effekt,
når batteriet er 5-80% opladet, hvor effekten falder undervejs. Når batteriet er 80% opladt,
falder ladeeffekten markant.

Det kommer an på to parametre:
1. Kapaciteten i husets eksisterende elinstallation
2. Hvor høj effekt bilen kan modtage
Det sidste punkt er vigtigt, da en plug-in-hybrid typisk kan modtage
3,7 kW, hvor en elbil typisk kan modtage 11 kW ved AC-opladning.
Enkelte nyere elbiler kan tage imod 22 kW AC-opladning.

Kantstensladere / kontorladere

Har typisk en effekt på 22 kW. Det er altid bilen, der bestemmer
hvilken effekt, man kan oplade med. En plug-in-hybrid kan typisk
modtage 3,7 kW, hvor en elbil typisk kan modtage 7,2 kW eller
11 kW ved AC-opladning. Enkelte nyere elbiler kan tage imod
22 kW AC-opladning.

Lynladere

Har en effekt på +100 kW og kaldes DC-opladning. På Q8’s stationer
opsætter vi 150 kW ladere, hvilket er betydeligt hurtigere end
AC-opladning. Ladetiden varierer efter bilmærke og -model, størrelse
på batteriet, batteriets opladningsniveau, den DC-ladeeffekt bilen
kan modtage samt temperaturen.
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Hjemmeladere har typisk en effekt på 11 eller 22 kW.
Vær opmærksom på at ladeeffekten kan være lavere
end selve laderens evne.

Hjemmeladere

Gode overvejelser før bestilling

Appen
Q8 Opladning
• Betal nemt og enkelt for at lade i foreningen
• Tilknyt dit betalingskort – uden abonnement eller binding
• Adgang til mere end 4.500 offentlige ladere i Danmark
og endnu flere i Europa
• Adgang til lynladere på Q8-stationer i hele Danmark
• Download til Android og Google Play allerede i dag

Søg efter
appen eller
scan her

“
Skal vi hjælpe
jer med en
ladeløsning?

Send en mail til erhverv@Q8.dk
eller kontakt vores 24/7 kundeservice på tlf. 7012 8888.
Så hjælper vi jer med at vælge den rigtige
ladeløsning til jeres boligforening.

