VI ORDNAR DIN BYGGSTRÖM – 63 A
För att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för dig, erbjuder vi såväl anslutning till elnätet som hyra av
byggströmscentral. Centralen kan du hyra av oss för längre eller kortare tid. Den är av bästa kvalitet, låsbar och
försedd med jordfelsbrytare för din och dina entreprenörers säkerhet! Kontakta oss senast en vecka innan du
behöver din byggström!

Produktspecifikation:


HxBxD = 1060 x 800 x 260 mm (djup inkl. stativ= 520 mm)



Huvudsäkring= 3 x 63 A, dized Huvudbrytare 63 A



1 uttag 63 A avsäkrad med huvudsäkringarna



1 uttag 32 A avsäkrad med automatsäkring (extra trög)



1 uttag 16 A avsäkrad med automatsäkring (extra trög)



1 uttag 10 A avsäkrad med automatsäkring (extra trög)



Jordfelsbrytare för uttagen 10 och 16 A



I priset ingår även lämplig anslutningskabel, skyddsslang för kabeln, elektronisk elmätare samt transporter.

Priser för central - 63 A
Härryda Energi AB kan komma att ändra priserna som följd av ändrade leverantörspriser, skatter, moms och
andra förhållanden som ligger utanför Härryda Energis kontroll och påverkan.
Anslutningsavgift för tillfälligt abonnemang:

3 650 kr exkl. moms

Hyra för byggströmscentral per påbörjad dag:

35 kr/dag exkl. moms

Ovanstående priser gäller under förutsättning att byggströmscentralen kan placeras inom 5 meter från vår
anläggning. Om du behöver längre kabeldragning, vägkorsning eller dylikt utför vi det mot särskild ersättning.
Kontakta oss för att få pris och planera arbetet om detta är aktuellt.
Byggströmscentralen beställer du direkt av oss på bifogad blankett. Hyresvillkoren finns på blankettens baksida.
El- och nätavgifter tillkommer. Kom ihåg att teckna ett fast eller rörligt elavtal med oss eller annan elleverantör
under tiden du bygger så får du ner dina kostnader för den el du använder under byggtiden.

Om det skulle uppstå problem med byggströmsleveransen:
Vid problem med byggströmmen, vardagar kontorstid, ring: 031 - 724 64 70
Felanmälan övrig tid ring: 031 - 88 01 23
Välkommen att kontakta oss för att få mer information om byggström eller lämna din beställning!
Varma hälsningar
Härryda Energi
Besöksadress

Telefon

E-post

Org.nr.

Bankgiro

Kabelvägen, Mölnlycke

031-724 64 70

info@harrydaenergi.se

556026-3245

946-0015

Postadress

Kundservice

Hemsida

Moms nr.

Plusgiro

435 80 MÖLNLYCKE

031-724 64 99

harrydaenergi.se

SE556026324501

22 74 35-5

