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Ladeløsninger til erhverv 
Markedet for elbiler er i rivende udvikling, og for mange virksomheder og
organisationer giver det rigtig god mening at tilbyde kunder og medarbejdere
mulighed for at oplade elbiler på parkeringspladsen. Efterspørgslen for ladestandere
er stigende, og mange virksomheder og organisationer er allerede hoppet på vognen. 

BLIV KLAR TIL FREMTIDENS BILER 



Mette Frederiksen sætter grønt
mål: 500.000 biler skal køre på  

el og brint
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Indfasning af en højere registreringsafgift skal
udskydes, og der skal flere ladestandere op,
mener partiet.



500.000 grønne biler er ikke nok:
Radikale vil nå én million i 2030
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Hvis Danmark skal iføre sig den grønne
førertrøje på transportområdet, skal
ambitionerne være højere, mener De Radikale.
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Hvilken ladeløsning 
skal vi vælge? 

Simpel eller smart ladning? 

Fast eller løst kabel? 

Købe eller leje udstyr? 

Hvem betaler for den enkelte ladning?

Hvor meget kan vores el-installation trække? 

Hvor skal man placere ladestanderne, 

og hvor langt skal der graves? 



For mange virksomheder og
organisationer kan det være udfordrende
og tidskrævende at sætte sig ind i de
mange muligheder og tekniske krav ved
opladning af elbiler. 
Med professionel rådgivning fra City
Tekniq kan I være sikre på at få en
skræddersyet løsning, der imødekommer
jeres behov. 
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DESIGN AF IDEELLE
LADELØSNINGER SAMT

INDHENTNING AF TILBUD 

HVORDAN HJÆLPER VI JER MED AT FÅ LADESTANDERE? 

KENDSKAB TIL MARKEDET
OG TEKNISK INDSIGT I EL-

INSTALLATIONER 

AFDÆKNING AF JERES
LADEBEHOV 



VI HJÆLPER JER IGENNEM PROCESSEN PÅ BLOT TO MØDER 

Vi lægger vægt på at yde en tilfredsstillende rådgivning, der tager udgangspunkt i jeres
behov og prioriteter, samtidig med at vi tager så lidt af jeres tid som muligt. 
Ved at overlade de tekniske overvejelser og foreståelse af udbud til leverandører til os, kan
I være sikre på, at I får den bedste ladeløsning for pengene.



Om 
City Tekniq 

Har designet og indkøbt til 100+ ladeløsninger

Har købt fra og kender alle leverandører i DK

Professionelt indkøb langt under markedspris

Følger udvikling i udlandet

HVORFOR VÆLGE OS? 



Undgå fejlinvesteringer 
Vi kender faldgruberne i udbuddet af ladeløsninger. Med vores ekspertise kan I vide jer
sikre på, at I får mest for pengene, og I behøver ikke bruge tid på at sætte jer ind i
kompleks viden om elbiler og ladeløsninger. 

SPAR TID OG PENGE 
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Lad os 
komme i gang! 
Ring til os på 29 92 94 03 
eller skriv til hc@citytekniq.com 

Få et godt tilbud og gør jer klar til fremtidens biler! 


