
EFUEL Charge

Allt du behöver för att debitera användare 
av publika och privata laddstationer



Vad är 

EFUEL Charge?

EFUEL Charge är en operatörstjänst 

med app som gör det enkelt för ägare 

av laddstationer att debitera användare 

för förbrukad el. Både privata såväl 

publika laddare  anslutna till EFUELs 

nät. Tjänsten inkluderar bland annat 

smidig debitering, support och 

administration om behörigheter.



Vem får ladda? Med EFUEL sköter vi all administration 

kring behörigheter. Samtliga 

laddstationer kan startas med antingen 

den tillhörande EFUEL Charge appen, 

RFID-taggar eller QR-kod vid publik och 

semi-publik laddning. Laddstationerna 

kan i sin tur ställas in på så vis att de kan 

startas av endast utvalda eller alla 

publika användare. 


Privat laddstation 
Utvalda personer kan endast 

ladda på specifika laddstationer

Publika laddstationer 
Alla kan ladda på laddstationen 

och visas på den publika kartan

Semi-Publika laddstationer 
Alla i föreningen eller företaget kan 

ladda på alla laddstationer genom att 

scanna QR-koder men syns inte på 

den publika kartan.

Privat nätverk av 
laddstationer 
Alla i föreningen eller företaget  

kan ladda på alla laddstationer





Smart laddning

med appen

App 
I EFUEL Charge appen kan användarna se 
tillgängliga laddstationer, priser samt 
betala för sin laddning genom att ansluta 
sitt betalkort. Kostnaden för den totala 
månadsförbrukningen dras från kortet vid 
varje månadsskifte. Det innebär att 
slutanvändaren både blir debiterad för 
laddning i föreningen, företaget och den 
publika laddningen. Laddningshistorik och 
kvitton kan användarna se direkt i appen. 

Smart laddning 
Laddstationsägaren kan ställa in när 

laddning ska vara möjligt mellan olika 
datum och tider på dygnet. Detta innebär 
att i en bostadsrättsförening där alla 
förbrukar el (dammsuger, lagar mat, 
tvättar) mellan 18-20 så går det att sänka 
tillgängligt värde (i ampere) för 
laddstationerna under denna tid då nätet 
kan vara väldigt högt belastat just då. 




Prissättning
Med EFUEL Charge bestämmer 

företaget eller föreningen själva 

pris per kWh och kan ställa in 

olika priser och öppettider för 

olika kundgrupper. 



Beloppet dras sedan från 

användarnas betalkort i slutet av 

månaden. Summan förs sedan 

över till företaget eller föreningen 

via självfaktura. 

Månadskostaden per laddbox 

faktureras till företaget eller föreningen 

på kvartalsbasis för att minimera 

administration och handpåläggning. 



Vad kostar 
EFUEL Charge?

Vi på EFUEL vill att det ska vara 
enkelt för företag och föreningar att 
investera i laddstationer till sina 
anställda eller medlemmar. Därför 
har vi tagit fram en enkel och 
transparent betalningsmodell där 
ni som kund även kan räkna hem 
investeringen över tid. 

Startkostnad

Driftsättning



Anläggning**                 1 995 SEK


Laddbox:                                0 SEK


Användare:                            0 SEK




Månadskostnad

Löpande kostnader



Transaktionsavgift*                  5%


Laddbox:                              45 SEK


Användare:                            0 SEK



Extrakostnad

Klistermärke & QR-kod**  25 SEK


**Engångskostnad


*5% av den totala intäkten.


Priser ex.moms

Investering exempel

10 laddplatser


Kostnad: 100 000 SEK efter bidrag



El, inköpspris:                      1 kr/kWh


El, utpris (valbar):               2 kr/kWh



Per månad


Förbrukning:                   2 000 kWh


Intäkt el:                            4 000 SEK



EFUEL


Avgift 5%                              200 SEK


Laddboxar                           450 SEK



Kund


Intäkt efter avgift             3 350  SEK


Kostnad el                          2000  SEK


Vinst                                     1 350  SEK


Break-even                                6.2 år






Administratio
 Behörighete

 Statisti

 Öppettide

 Prissättning

Debiterin
 Sker automatiskt

Ap
 Starta/stoppa laddnin

 Histori

 Ladda publikt

Kundtjänst & Suppor
 Kundfrågo

 Felsökning

Ladda ner EFUEL 
Charge appen 
redan idag!



För beställning, driftsättning eller övriga frågor 
vänligen kontaka oss på support@efuel.se eller 
010-424 58 00. Du kan också besöka oss via vår 
hemsida efuel.se






Vill du veta mer?


