
TOYOTA LADDBOX 
- LADDA DIN BIL MED TOYOTA



VARFÖR EN LADDBOX FRÅN TOYOTA?

Upp till 4 gånger snabbare laddning
Alla Toyotas växelströmsladdare (AC) kan ladda ända upp till 
22 kW. Du ansluter bilen med en typ2 kontakt (europeisk 
standard).

Laddboxen ansluts och är dimensionerad för de höga 
strömmarna som krävs för att ladda en elbil.

Säkrare laddning

Vi fixar allt

Extra trygghet med Toyota-kortet

När du bestämt dig för en av våra laddboxar ser vi till att allt 
fungera tills att du kan börja ladda din bil.

Betala smidigt med Toyota-kortet. Vi på Toyota anser att 
laddningsutrustning ej skall tillhöra bilens finansiering då det 
snarare är en investering i din fastighet. Av den anledningen 
skickar vi dig kostnadsfritt ett Toyotakort som du sen kan 
använda för att välja olika betalningslaternativ. Du får dessutom 
två års extra garanti på laddboxen när du aktiverat kortet. 



LADDA DIN BIL MED TOYOTA

Sedan Toyota grundades har vi följt våra grundläggande principer
för att bygga hållbara fordon och sträva efter en hållbar utveckling av 
samhället genom ständig innovation. När vi går mot en mer och mer 
eldriven framtid, hör det alltså till att kunna förse människor med rätt 
utrustning för att allt ska fungera som det ska. 

För att få ut det mesta och bästa ur din laddbara Toyota rekommende-
rar vi att du investerar i laddningsutrustning från oss. Våra utrustningar 
är märkta med just Toyota för att garantera att det håller samma höga 
kvalitet som våra bilar. 

Laddboxen du väljer till din laddbara Toyota monteras av kunnig 
fackpersonal. Vi ser helt enkelt till att du får den bästa utrustningen till 
just din bil, att det monteras fackmannamässigt av vår samarbetspart-
ner Caverion och att utrustningen optimeras efter dina behov och 
baserat på din fastighets förutsättningar.



Från 1 januari 2021 får du ett skatteavdrag för investeringar i så kallad grön 
teknik. För installation av en laddbox utanför din bostad får du göra avdrag på 
50 procent. Det nya gröna skatteavdraget fungerar ungefär som ROT-avdra-
get. Det innebär att du inte längre behöver söka bidrag från Naturvårdsverket i 
efterhand, avdraget är redan gjort när du får din faktura.  Avdraget får max 
uppgå till 50 000 kronor per år och person.

Broschyrens prisexempel är baserat på 50% skatteavdrag, utan avdraget blir 
priset det dubbla.

Grön teknik

HUR FUNGERAR EN  
DYNAMISK LASTBALANSERING

Lastbalansering är en extern energimätare som oftast placeras i elcentralen 
på fastigheten. Energimätaren känner konstant av förbrukningen av el och 
när förbrukningen är hög sänks effekten till laddboxen. När elförbrukningen 
är låg kommunicerar energimätaren med din laddare och den kan då öka 
effekten. Detta innebär att du optimera billaddaren och får ut mer effekt till 
bilen, samtidigt som du inte behöver oroa dig för att överbelasta ditt elsys-
tem.

Det innebär också att om du laddar bilen på natten, när man generellt sett 
förbrukar mindre el, så kommer laddaren att köra på nästan full effekt. På 
morgonen kan du utan bekymmer använda dina hushållsapparater och 
lastbalanseraren övervakar din elförbrukning och begränsar din laddare. 

Exempel - standardvilla med 16 ampere huvudsäkring
Installera din laddare med 16 ampere och låt lastbalanseraren sköta övervak-
ningen. Du laddar din RAV4 på natten och har en fullt laddad bil efter bara 5 
timmar och 30 minuter. Eller ha din Proace Electric fulladdad på 7 timmar.

Riktpriset på en lastbalanserare är 4.500 kr. Liksom installationen för din 
laddare är detta ett pris som är satt vid optimala förhållanden, efter platsbe-
söket får du en offert för just din installation och fastighet.



Priset för laddbox och montering av laddutrustning varierar beroende på hur 
förhållandena ser ut för just din fastighet. Vi har satt ett riktpris för att du ska få 
en förståelse för omfattningen av den investering du gör när du väljer laddbox. 
Riktpriset är satt från optimala förhållanden*.

Toyotas laddhybrider och elbilar kan laddas med en effekt från 7kW till 11kW. 
Hur mycket laddström bilen kan ta emot avgörs av hur stor bilens ombordlad-
dare är i kW samt om den är 1 eller 3-fas. Laddaren klarar upp till 22kW och är 
därmed framtidssäkrad.

För att din laddare ska kunna leverera upp till 22kW behöver den säkras med 
32 ampere/3-fas. De flesta hushåll har dock endast en huvudsäkring på 16-20 
ampere. Vi rekommenderar därför att alltid ansluta laddaren med 3-faser och 
minst 16 ampere, vilket är den vanligaste installationen på mindre fastigheter, 
till exempel en villa. För att på bästa sätt utnyttja den installtionen bör en 
dynamisk lastbalansering även monteras.

Exemple på hur Toyotas populäraste laddbara bilar laddar 
med en laddbox kopplad till 16 ampere/3-fas
• RAV4 AWD-i laddhybrid, (ombordladdare 6,6kW/1-fas, batteri 18kWh) 

laddar fullt på 5,5 timmar.
• Proace Electric, (omboardladdare 11kW/3-fas, batteri 75kWh) elbil laddar 

fullt på 7 timmar.

Vad kostar det och hur fungerar det?

* I priset ingår 3 timmar arbete. Resa upp till 50 km ToR, håltagning (två hål i lättbetong, trä eller 
annat lättborrat). 10 meter kabel samt kanalisation, ex. kabelskydd.



ÖVRIGA SNABBLADDARSYSTEM 
I TOYOTAS SORTIMENT

Terra DC 24kW                Terra HP 175kW

Terra DC laddbox är en 
framtidssäker investe-
ring som stöder dagens 
och framtidens elfordon 
med högspännings-
laddning.

Terra 54 kan erbjuda en 
snabb ”påfyllning” och 
addera 100 km eller 
motsvarande räckvidd 
på så lite som 25 
minuter.

Inga separata elskåp 
behövs, vilket sänker 
installationskostnaderna 
avsevärt jämfört med 
andra snabbladdare 
med hög effekt.

Terra HP generation 
III-laddstation ger en 
laddning med hög 
laddeffekt, låg ljudnivå 
på laddaren, en extra 
lång laddkabel med 
kabelindragningssys-
tem, litet footprint och 
flera alternativ för 
autentisering, betalning 
och kundanpassning.

Terra 54 DC 50kW           

Caverion installerar även större snabbladdare till Toyotas kunder, 
laddare  som lämpar sig bättre i den offentliga miljön eller där ladd-
ningstiden är av stor vikt. Alla laddboxar är som standard uppkopplade 
mot ABB Ability-plattformen som säkerställer tillförlitliga betalningar 
och resurshantering.

Kontakta din Toyotaåterförsäljare för vidare konsultation och prisför-
slag från Caverion.
 



VÅRA ERBJUDANDEN

Entry Wallbox Professional 
Double Wallbox

Koppla bilen till ladda-
ren och börja ladda 
direkt. Liten vädersäker 
och kraftfull laddare för 
små utrymmen. 

• Upp till 22 kW 
laddning

• Kompatibel med 
dynamisk lastbalan-
sering

• Ingen autentisering 
behövs

• Fast kabel i laddaren

Pris inkl lastbalansering

Möjlighet att koppla upp 
mot molntjänst med wifi 
eller ethernet och över- 
vaka i din telefon. (mer 
information i separat 
offert). Lättavläst energi-
mätare på laddboxen. 
Laddarens form är 
anpassad för att hänga 
upp laddkabeln på.

• Upp till 22 kW laddning
• Kompatibel med 

dynamisk lastbalanse-
ring

• Autentisering med 
RFID-kort.

• Fast kabel i laddaren

Ladda två bilar samtidigt 
1x22kW eller 2x11kW. Möjlig-
het att koppla upp mot 
molntjänst med wifi eller 
ethernet och övervaka i din 
telefon. (mer information i 
separat offert).  Lättavlästa 
energimätare.

• Upp till 22 kW laddning
• Kompatibel med dynamisk 

lastbalansering
• Autentisering med RFID-

kort
• Kan installeras i kluster om 

en master och sju slavar 
(totalt 16 uttag)

• Ej fasta kablar 

Connected  
Wallbox

* villkorstext om Toyotakortet/Wasa ???

12.950 kr med grön 
teknikavdrag**

** I de fall ansökan om grön teknik nekas, förbehåller sig Caveiron rätten att fakturera kunden mellanskillnaden 
mellan redan erlagd betalning och den totala kostnader för kundens beställning.

10.700 kr med grön 
teknikavdrag**

Pris inkl lastbalansering
16.400 kr med grön 
teknikavdrag**

14.150 kr med grön 
teknikavdrag**

Pris inkl lastbalansering
22.600 kr med grön 
teknikavdrag**

20.350 kr med grön 
teknikavdrag**

Ju större bil, desto mer effekt behövs. Kapaciteten skiljer sig mellan våra 
boxar. Nedan kan du läsa mer om våra olika alternativ. 



SÅ GÅR DET TILL NÄR DU BESTÄLLER                  DIN TOYOTA LADDBOX

Offert
Efter besöket får du en offert. 

En faktura eller månadsvis
Du väljer hur du vill betala din Toyota Laddbox.  
Antingen allt på en faktura eller månadsvis. Oavsett ditt val får du ett 
Toyotakort. När du aktiverat kortet så får du två års extra garanti på din 
laddbox.

Kontakt för tidsbokning av för installation
Om du väljer att gå vidare med installation av Toyota Laddbox kontaktar 
Caverion dig för att boka tid för installation av laddbox och utrustning. 



Kontakta din Toyotaåterförsäljare 
Kontakta din närmaste Toyotaåterförsäljare för att anmäla ditt intresse 
av en Toyota Laddbox.

Återkoppling inom 48h
Vår samarbetspartner Caverion, kontaktar dig inom 48h och bokar ett 
besök för att kontrollera din fastighets förutsättningar och därefter kunna 
ge ett pris. Caverion utför både platsbesök* och installation av din nya 
laddbox.  

Platsbesök för din trygghet
Vid platsbesöket undersöker Caverion kabelvägar fram till platsen för 
laddboxen. De kontrollerar storlek på huvudsäkringar och gör en uppskat-
tad beräkning av elförbrukningen. De tittar dessutom över elcentralen om 
den behöver byggas ut eller kompletteras. Allt för att du ska få bästa möjli-
ga installation och rätt pris.

* Önskar du inte gå vidare med installation efter platsbesöket debiteras du 990kr (inkl. 
moms). Du får då ett protokoll som kan användas för framtida installationer. Väljer du att 
gå vidare med installation är platsbesöket gratis.

SÅ GÅR DET TILL NÄR DU BESTÄLLER                  DIN TOYOTA LADDBOX



SAMARBETSPARTNER 
FÖR EN SÄKER INSTALLATION
Hur vi mår och vad vi åstadkommer, både hemma och på våra arbetsplatser, 
påverkas av hur väl vi lyckas forma våra omgivningar. 40% av vår energi 
används i byggnader och 30% av människans klimatavtryck kommer från 
fastigheter - i den smarta staden finns stora möjligheter att skapa hållbara 
resultat. 

Världen kräver allt mer engagemang och vi förhåller oss till nya regler och 
lagar, exempelvis EU-förordningen EPBD (Energy performance of buildings 
directive) som snabbar på kostnadseffektiva renoveringar och ökar förekom-
sten av smart teknologi i fastigheter. 

Som Nordens ledande installatör kommer Caverion, tillsammans med Toyota, 
hjälpa dig som kund med allt du behöver för energieffektiv och smart 
installation av laddstolpar.



EXTRA TRYGGHET MED TOYOTA-KORTET 

Oavsett om du väljer att betala din laddbox månadsvis eller via faktura så 
kommer vi att skicka ett Toyotakort till dig. När du aktiverat kortet så får du två 
års extra garanti på din laddbox.

Två års extra garanti - extra trygghet för dig
och din laddbox 

• 5 års extra garanti på din laddbox från Toyota 
2 år via Toyota och 3 extra år via Toyota-kortet 

• Handla med 0% ränta i upp till 58 dagar
• Självriskskydd vid hyra av bil utomlands

• Allrisk 180 dagar

• Reseförsäkring

• Internetköpskydd

Fördelar med Toyotakortet

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med dina inköp, därför 
har vi tillsammans med Wasa Kredit tagit fram Toyotakortet. Toyotakortet har 
ingen årsavgift och ger dig bl.a. annat möjligheten att dela upp dina betal-
ningar. Utöver detta ger Toyotakortet dig en extra trygghet genom de 
försäkringar du får när du handlar med kortet.  

Toyotakortet

Toyotakortet i samarbete med



KONTAKTUPPGIFTER

Telefonnummer
Adress, Ort
www.toyota.se/xxx

Toyota i samarbete med


