
 

 

Autonlatausjärjestelmän kaveriksi Spot -markkinasähkösopimus.  

Marginaali 0,31 snt/kwh + perusmaksu 3,10 €/kk/käyttöpaikka (alv 24 %) 

 

                           SÄHKÖAUTON LATAUSASEMAT  

 

ISSOY ASIAKASETU! (etu edellyttää ISSOy:n myyntiasiakkuutta) 
- Latausteline kaupan päälle ilmaiseksi (arvo 75 eur) 

- Taloyhtiöille ja yrityksille kartoitus veloituksetta tilauksen yhteydessä (arvo 520 eur)  

 

Suunnitellaan tulevaisuutta yhdessä! Otathan yhteyttä: 
 

Imatran Seudun Sähkö Oy  Elektroway Oy 

Karhumäenkatu 2, 55120 Imatra  Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra  

p. 05 6835 209   (Prisma Imatra showroom) 

asiakaspalvelu@issoy.fi | www.issoy.fi  p. 020 730 7140 | info.elektroway.fi 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin sekä tarvikepakettien sisältöön tuotteiden saatavuuden  

mukaan. Hinnaston hinnat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät ALV 24 %. 

eRange UNO 
1 x Type 2 

latauspistorasia 

 

VIRTA VAIHE TEHO 
PAKETTIHINTA 

SIS. ASENNUSTARVIKKEET 

 

16A 3-vaihe 11 kW 

1.590 € 
(sis. työn osuus 690 €) 

 

rahoitus alkaen 

22 eur/kk 

 

eRange IQ 
1 x Type 2 

latauspistorasia 

 

(sis. sisäänrakennetun 

enegiamittarin) 

 

16A 3-vaihe 11 kW 

2.190 € 
(sis. työn osuus 690 €) 

 

rahoitus alkaen 

30 eur/kk 

 

eRange DUO 
1 x Type 2 

latauspistorasia 

 

32A 3-vaihe 
2x11 kW 

1x22 kW 

3.190 € 
(sis. työn osuus 690 €) 

 

rahoitus alkaen 

43 eur/kk 

 

LISÄTARVIKKEET (asennettuna) MAHDOLLISET LISÄTYÖT 

DEFA Johtoteline latausasemalle: 75,00 € 

Imatran Seudun Sähkön asiakkaalle kaupan päälle! 
Tuntiveloitus: 57,04 €/h Matkustaminen: 0,80 €/km 

DEFA Katos latausasemalle: 100,00 € Läpivienti tiili-/betoniseinään: 250,00 € (timanttiporaus) 

DEFA Tolppa latausasemalle: 465,00 € 

(betoniperustukseen, tilaaja huolehtii perustuksen teon) 

Kohteen kartoitus paikan päällä:  

255,00 € (kuluttaja-asiakas) 

520,00 € (taloyhtiöt) 

Älykäs kuormanhallinta, mittari 600,00 € Älykäs kuormanhallinta, asennus tuntiveloitusperusteisesti 



 

 

Autonlatausjärjestelmän kaveriksi Spot -markkinasähkösopimus.  

Marginaali 0,31 snt/kwh + perusmaksu 3,10 €/kk/käyttöpaikka (alv 24 %) 

 

 

 

 

 

 

 

Autonlatauspaketti nro 1 on hinnaltaan 1590 euroa ja halutessasi voit hyödyntää 

maksuaikatarjoustamme seuraavin ehdoin:  

Kk-erä 21,07 €, korko 2,51 %, maksuaika 120 kk, kk-maksu 6,08€, todellinen vuosikorko tälle 

ostokselle 10,54 %.  

 

Autonlatauspaketti nro 2 on hinnaltaan 2190 euroa ja halutessasi voit hyödyntää 

maksuaikatarjoustamme seuraavin ehdoin:  

Kk-erä 29,78 €, korko 2,51 %, maksuaika 120 kk, kk-maksu 9,12€, todellinen vuosikorko tälle 

ostokselle 11,22 %.  

 

Autonlatauspaketti nro 3 on hinnaltaan 3190 euroa ja halutessasi voit hyödyntää 

maksuaikatarjoustamme seuraavin ehdoin:  

Kk-erä 42,25 €, korko 2,51 %, maksuaika 120 kk, kk-maksu 12,17€, todellinen vuosikorko tälle 

ostokselle 10,53 %.  

 

 
Mahdollisille jatko-ostoille Ecster on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luottosaldolle on 24,28 % ja maksettava 
kokonaismäärä 1684,08 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, joka on 0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin 
enintään 150 euroa vuodessa ja nimelliskorko 15,56 % (4/2021). Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, että luotto myönnetään vuodeksi ensimmäisestä 
nostosta, jäljellä oleva luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan takaisin 12 saman 
määräisenä 140,34 euron kuukausieränä ja, että luottokustannukset otetaan huomioon nostojen ja pääoman takaisinmaksujen mukaisesti luottosopimuksessa 
sovitulla tavalla. Luoton myöntää Ecster AB, sivuliiketoiminta Suomessa, Itämerenkatu 11-13, Helsinki. 
 


