
Smidig betaltjänst  
för fordonsladdning
till er förening

 

BRF

Nyhet!  
Vår egen betaltjänst för BRF.  
Enkelt och rättvist med  
personliga laddkort.

Betaltjänst BRF 

En helt ny produkt från Gävle Energi.

• Gävle Energi fakturerar elbilsägaren som laddar sin elbil.
• Elbilsägaren betalar direkt till Gävle Energi. 
• Månadskostnad för föreningen, 74 kr per laddplats.
 Gävle Energi betalar ut pengar till föreningen.



Betallösning fordonsladdning  BRF

Förrådsgatan 6, 026-17 85 75, kundservice@gavleenergi.se, gavleenergi.se

Scanna direkt till att  
beställa ditt laddkort!

Vår laddare

App/mobil-
laddning

Laddkort
(Gävle Energi)

Betalkort
(Visa/Mastercard)

Betallösning fordonsladdning
Tryggt och enkelt för din förening. Produkten är ett avtal mellan 
Gävle Energi och en förening som har installerade laddare.

Så här går det till:
1. Din förening.
2. Ladduttag; box eller stolpe.
3. Den som laddar via betalkort, laddkort eller app.
4. Gävle Energi debiterar laddkostnaden via faktura  
 (om den som laddar inte betalt direkt via betalkort).  
 Gävle Energi återbetalar laddpriset minus kostnaden  
 för tjänsten till föreningen. 
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Laddkort  
Laddkortet är personligt och möjliggör för elbilsägarna att snabbt och 
enkelt starta och stoppa laddningen. Laddkortet styr betalningarna mellan 
Gävle Energi och den boende i brfen som vill ladda sin egen elbil.

• Elbilsägaren beställer sitt laddkort hos Gävle Energi  
 (gavleenergi.se/elbilsladdning-laddkort).
• Laddkortet fungerar hos föreningen och på våra laddare på stan.
• Laddningen startas genom att kortet blippas.
• Bilen laddas.
• Gävle Energi fakturerar elbilsägaren för den laddade energin baserat  
 på det pris som föreningen valt. 

• Föreningen tecknar avtal med Gävle Energi.
• 74 kr/ladduttag och månad + 12,5 öre/kWh laddad energi.
• Laddarna kopplas upp mot Gävle Energis system.
• Föreningen bestämmer själva energipris/kostnad för att ladda kr/kWh.
• Föreningen väljer tillgänglighet (dvs vilka kan ladda). 
• Gävle Energi betalar ut pengarna till föreningen och hanterar därmed momsen.  
 
Alla priser är inklusive moms. 

Nyhet!  Kolla in vår smidiga betaltjänst. 
Vår betallösning med laddkort fördelar förening-
ens kostnader för laddplatserna rättvist, och  
vi på Gävle Energi sköter all administration. 

Vår betallösning 
Enkelt och flexibelt att betala. Vår lösning  
hanterar samtliga betalmetoder. Kostnad  
tillkommer för betalning med betalkort.


