SJEKK VÅRE

KNALLPRISER!

Nå slår vi til med knallpriser på DEFA eRange, markedets beste elbillader, Eaton sikringsskap og sikringer, samt oppgradering av gamle
halogenspotter til LED-spotter. Ikke gå glipp av denne muligheten til
å gjøre et priskupp hos din lokale elektriker fra Norgeseliten.

Lad trygt og pålitelig med testvinneren!
I 2019 havnet DEFA eRange på førsteplass i tester
utført både av tyske ADAC og østerrikske ÖAMTC
(tilsvarende NAF i Tyskland og Østerrike). Dermed
kan vi slå fast at DEFA eRange er den beste ladestasjonen på markedet.
Ladestasjonen tilfredsstiller alle krav og standarder,
og har en rekke funksjoner som øker sikkerheten
ytterligere.
Vi tilbyr nå DEFA eRange UNO ferdig montert
for kun kr. 13 900,-* inkl. 10 m kabel, 16 A kurs
og inntil 50 km kjøring t/r.
Prisen er inklusive mva.

Sikringsskap rustet for dagens strømforbruk
Dagens forbruksmønster med bruk av strøm til
elektriske produkter, oppvarming og elbillading
stiller høye krav til strømnettet i boligen din. Har
du sjekket om sikringsskapet ditt henger med i
utviklingen, eller er tiden moden for en oppgradering? Ved å oppgradere sikringsskapet får
du moderne automatsikringer med jordfeilbryter.
Vi tilbyr nå bytte av eksisterende sikringer
til nye jordfeilautomatsikringer. For kr 8 900,-**
får du hovedsikring, 8 stk jordfeilautomatsikringer og nødvendige avdekninger i skapet.
Prisen er inklusive montering, inntil 50 km kjøring t/r og mva.

Spar tid og penger med LED
Nye moderne LED-spotter har mange ganger
lengre levetid enn halogenpærer. Du kan derfor
spare både tid og penger ved å skifte ut dine gamle
halogenspotter med nye LED-downlights.
Vi tilbyr nå skifte av gamle halogenspotter
til nye med LED for kr. 795,- pr. stk. Prisen er
inklusive montering, inntil 50 km kjøring
t/r og mva.

* Prisen inkluderer ikke ladekabel. For tilkobling mot bil kreves Type2-uttak og egen Mode-3 ladekabel.
** Prisen forutsetter at det er plass til ny kurs i sikringsskapet samt at det er nok kapasitet og montert
overspenningsvern på det eksisterende anlegget.Tilbudene gjelder frem til 1. juni 2020.

