
Bliv godt kørende 
med en ladeløsning 
fra Looad

Looad ladeløsning 
Uden binding samt ingen krav om elaftale.

Looad ApS
Stegholt 8a 
DK - 6200 Aabenraa
Telefon +45 30 20 30 80
www.looad.dk

Looad

Vores vigtigste opgave er at give dig den  
bedste og mest overskuelige ladeløsning.  

Vi arbejder hver dag for at give dig en god  
oplevelse med produkter, der lever op til dine 
behov og tilbyder kompetent kundeservice,  
hvis der opstår udfordringer.

Du er i de bedste hænder på alle tidspunkter  
af døgnet og får maksimal glæde af din  
ladeløsning med vores digitale tjenester. 

Hos Looad er der ingen binding, skjulte  
gebyrer eller krav om elaftale. 

Vi byder dig velkommen hos Looad.

Søren Behnfeld,
Head of Sales, Looad ApS.

Køb af ladeløsning

Udskift ladeboks

7699,-

+ Zaptec Go ladeboks
+ Udskiftning af eksisterende ladeboks
+ Looad Connect serviceaftale
+ Looad Go app

Køb ladeboks

9498,-

All priser er inkl. moms

+ Zaptec Go ladeboks
+ Standard Plus+ Installation
+ Looad Connect serviceaftale
+ Looad Go app

Indeholder
+ Zaptec Go ladeboks
+ Looad Connect serviceaftale
+ Looad Go app

249,-/md.

Standard Plus+ Installation 3499,-
Udskift ladeboks 1799,-

Leje af ladeløsning

Looad Connect serviceaftale

49,-/md. 39,-/md.
Med refusion Uden refusion

Har du solceller eller opvarmes boligen med el- eller 
varmepumpe, er det ikke muligt at modtage refusion 
af elafgiften. Det er stadig muligt at nyde godt af alle 
de andre fordele med en Looad Connect serviceaftale 
til en reduceret pris på 39,-/md. 



Med appen Looad Go har du alt, hvad du  
skal bruge til din opladning lige ved hånden.

Ladeboks
Egen ladeboks og installation.

Looad Connect serviceaftale
Et væld af smarte funktioner.

Service og support hos dem, 
der kender din ladeløsning bedst

Med en Looad Connect serviceaftale er du i de bedste hænder 
med telefonisk support på alle tidspunkter af døgnet, service- 
tekniker indenfor to hverdage og digitale tjenester, der giver 
dig maksimal glæde af din ladeløsning.

Dine fordele:

•  Refusion af elafgiften - udbetalt hver måned. 

•  Udvidet garantiperiode, så længe serviceaftalen er aktiv.

•  Telefonisk support døgnet rundt.

•  Fjernsupport via ladeboksens 4G-net.

•  Servicetekniker på adressen indenfor to hverdage.

•  Automatisk softwareopdatering af ladeboksen.

•  SmartCharge – oplad når strømmen er billigst. 

•  Gør ladeboksen offentlig og sæt selv prisen  

 på strømmen du sælger.

•  Ladeboksen kan anvendes af alle husstandens elbiler. 

•  Ingen krav om elaftale

Zaptec Go ladeboks 

Med I din ladeløsning fra Looad medfølger den prisvindende  
ladeboks Zaptec Go. Her får du en af markedets mindste  
ladebokse udført i høj kvalitet i seks flotte farver. 

Standard Plus+ Installation 

Din nye ladeløsning bliver udført af en autoriseret installatør,  
der sørger for at trække kabel mellem ladeboksen og din eltavle.  
Kablet er dimensioneret til 22kW, hvis du i fremtiden ønsker at  
opgradere installationen.

Looad Go app
Én app til det hele

Asphalt Black 

Cloud White 

Wood Brown 

Rock Grey 

Midnight Blue 

Moss Green

Har du solceller eller opvarmes boligen med el- eller varmepumpe, er 
det ikke muligt at modtage refusion af elafgiften. Det er stadig muligt at 
nyde godt af alle de andre fordele med en Looad Connect serviceaftale 
til en reduceret pris på 39,-/md. 

Smart charge
Lad bilen op når 
strømmen er billigst.

Stort ladenetværk
Adgang til over 200.000
ladepunkter i Europa.


