Avantatges d’adquirir un
carregador per vehicle elèctric

Carregadors

Més segur, recomanat pels fabricants.
Instal·lació conforme a la normativa vigent.
Cable de càrrega per al vehicle inclòs en el carregador.

Cable integrat

Tipus d’endoll

Comunicant

Identificació

Potència càrrega

Programació horària

Pantall tàctil

Preu lloguer mensual*

Càrrega un 80% més ràpida que un endoll convencional.
Oblideu-vos de muntar i desmuntar el cable subministrat
amb el vehicle.
Preu del lloguer reduït el 50% fins a finals del 2018.
Manteniment inclòs.
Servei d’assistència gratuït les 24 hores del dia, els 365
dies de l’any trucant al 145.

Opció de carregadors amb més prestacions:

Bàsic

SI

1o2

NO

NO

3,6 KW

NO

NO

4€

Amb càrrega completa de 3 a 4 hores.
Comunicants (Bluetooth o WiFi) per a poder consultar

Benvinguts a la mobilitat elèctrica!

el detall de les càrregues i el seu estat.
Programació de la càrrega (hora i durada).

5,5€

NO

SI

7,2KW - 22 KW

NO

SI

1o2

SI

Avançat

8€

SI

SI

7,2KW - 22 KW

SI

SI

1o2

SI

Premium

Amb pantalla tàctil.
Cal destacar que amb els models més avançats es podrà
monitoritzar la càrrega i es veuran els informes de les dades
històriques de les càrregues.
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Amb el vehicle
elèctric tot són
avantatges!

Què hem de fer quan comprem
un vehicle elèctric o
híbrid endollable?

Ajut econòmic a la compra.

Cal dirigir-se a les oficines de FEDA amb el document lliurat per

Càrrega gratuïta les dues primeres hores als carregadors de

Govern (d'atorgament de l'ajut del programa Engega) o la carta groga.

la via pública.
Dues hores d’aparcament gratuït en zona blava.
Circulació lliure pel carril bus.
Personalització gratuïta de cinc caràcters de la matrícula

La companyia li proposarà una sèrie de carregadors i podrà
triar el que millor s’adapti a les seves necessitats en règim
de lloguer.

del vehicle pel 2017 i 2018.

També li proporcionarà un clauer per activar els carregadors

Gratuïtat de la taxa de tinença de vehicles per al 2017 i 2018.

de la via pública (gratuït les 2 primeres hores). Els punts de

Pas gratuït pel túnel d’Envalira.

càrrega es poden trobar a www.chargepulse.com i a

Lloguer del carregador domèstic al 50% del seu cost real

www.electromaps.com.

fins a finals del 2018.

Com carreguem el vehicle
elèctric a casa?

Què hem de fer per instal·lar
el carregador a casa?

Un cop s’arriba al domicili, l’únic que s’ha de fer és endollar el cable
del carregador al nostre vehicle.

Triar el carregador que més ens agradi a les oficines de FEDA.

El carregador domèstic és un aparell que permet carregar el nostre
vehicle amb total seguretat i comoditat. Cal destacar que carrega un
80% més ràpid que un endoll convencional. També, inclou el cable de
recàrrega i, per tant, no cal muntar i desmuntar el cable subministrat
amb el vehicle cada cop que vulguem carregar. D’aquesta manera
assegurem també que el cable estarà dins el maleter per si fes falta fora
de casa.
Hem de pensar amb el vehicle elèctric com si fos un telèfon mòbil.
El més comú serà que carreguem el vehicle durant la nit a casa.
Si acostumem a fer trajectes majoritàriament curts, amb aquesta
càrrega en podem arribar a tenir per diversos dies en funció de l’ús
i l’autonomia. No obstant això, es recomana endollar el vehicle
cada dia per tenir la bateria al 100% en sortir de casa.

Demanar una autorització al propietari del pàrquing (si la plaça
és de lloguer).
Contactar un electricista per efectuar la preparació de la
instal·lació del carregador*.
*Per a aquesta instal·lació elèctrica entre el comptador i el
punt de càrrega, el client pot demanar un ajut del programa
Renova (15% del cost total de la connexió).

Necessito un cable especial?
El cable que correspon al model del seu vehicle està inclòs
en el carregador que heu triat.

Anar a les oficines de l’Automòbil Club d’Andorra a recollir el distintiu
corresponent per tal de beneficiar-se de 2 hores d’aparcament gratuït
en zona blava i poder circular pel carril bus.

Quant dura una càrrega domèstica?
La càrrega completa es fa durant la nit si la bateria està buida.
Per arribar al 80% necessita entre 1h a 3h, i pel 100% es
necessiten de 3 a 5 hores (amb els carregadors Avançat i
Prèmium, i segons el vehicle).
Si la càrrega és parcial, es fa en molt menys temps.

