
DS POWER-UP laadoplossingen

Installatiepakketten wallbox
POWER-UP DS Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh

Vaste kabel aan de wallbox
Slimme functies zoals mogelijkheid tot uitlezen op afstand, updates en instellingen 
aanpassen en (indien van toepassing) automatisch verrekenen van laadkosten met uw 
werkgever*
Online schouwing, en installatie aan de muur

2,295.00€                                 

POWER-UP 5 mtr POWER-UP
+
Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 5 meter
Herstel bestrating oprit indien nodig**
excl. paal voor bevestiging wallbox

2,635.00€                                 

POWER-UP 10 mtr POWER-UP
+
Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 10 meter
Herstel bestrating oprit indien nodig**
excl. paal voor bevestiging wallbox

3,035.00€                                 

POWER-UP op maat DS Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh
Vaste kabel aan de wallbox
Slimme functies zoals mogelijkheid tot uitlezen op afstand, updates en instellingen 
aanpassen en (indien van toepassing) automatisch verrekenen van laadkosten met uw 
werkgever*
Schouwing op locatie voor op maat gemaakte installatie
Maatwerk graaf- en installatiewerkzaamheden voor installatie wallbox

Te bepalen tijdens een 
schouwing op locatie.

Bevestigingspaal

Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde POWER-UP pakketten

448.22€                                      

Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde 
POWER-UP pakketten

548.05€                                     

* Slimme functionaliteiten zoals uitlezen en verrekenen inbegrepen voor de eerste 5 jaar. Daarna dient een jaarlijkse fee betaald te worden.

FREE2MOVE Services “Charge My Car” 

€ 4,99 per maand

Aan de in dit document omschreven informatie kunnen geen rechten ontleend worden. DS Automobiles behoud zich het recht om ten alle tijden
de informatie en prijzen in dit document zonder opgave van reden te wijzigingen.

“Charge My Car” laadabonnement Laadpas voor laden van de batterij:
> bij eigen wallbox
> bij 99,99% van de publieke laadpunten in Nederland
> bij meer dan 104.000 laadpunten in Europa

Adaptieve routeplanner, waarmee u: 
> gemakkelijk uw route bepaalt, rekening houdend met publieke laadpunten langs de 
route
> op basis van werkelijke resterende batterijcapaciteit het eerstvolgende 
noodzakelijke laadpunt op uw route zoekt
> automatisch rekening houdt met uw rijgedrag en batterij-condities en, waar nodig, 
ingrijpt om tijdig te kunnen laden

** Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare 'losse' bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing zijn, dit zal de 
installateur met u bespreken. De verkoop, levering en installatie geschiedt door onze partner ENGIE


