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LATAUSRATKAISUT
AVAIMET KÄTEEN
-TOIMITUKSENA

Liikenteen sähköistyminen tarvitsee toteutuakseen
luotettavia ja helppokäyttöisiä latausratkaisuja.
Olipa kyseessä iso tai pienempi kiinteistö,
kartoitamme tarpeet, teemme toimenpideehdotuksen ja toteutamme avaimet käteen
-ratkaisut sähkö- ja hybridiautojen lataukseen.
WWW.AROSYSTEMS.FI

LUE LISÄÄ!

Liikenteen sähköistyminen kiihtyy
Sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuus on paitsi ympäristöteko,
se myös lisää taloyhtiön kiinnostavuutta ja arvoa.

Asiantuntijamme jalkautuu paikan päälle. Näin pystymme täydentämään
tarvittavia perustietoja mm. autopaikkojen määrästä ja jo olemassa
olevista autolämmitysrasioista ja niiden syöttökaapeleista.
Verkkoyhtiöltä saamme valtakirjan avulla mm. teho- ja muita tietoja.
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350€

Voimme toteuttaa kartoituksen itsenäisesti huoltoavaimella tai taloyhtiön
edustajan kanssa. Myös asukkaat ovat tervetulleita – tarpeet ja toiveet
välittyvät!
Kartoituksen hinta alkaen 350 € / kartoitus – kysy tarjous omalle taloyhtiöllesi. Raportti on hyvä pohja tulevaisuuden päätöksenteolle ja
toimenpiteille, vaikka latausratkaisu ei olisikaan juuri nyt ajankohtainen.
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Tarpeet ja toiveet kuuluville

Tarkoituksenmukainen ehdotus
Kartoitusraportin perusteella suunnittelemme toimenpide-ehdotuksen. Se antaa päätöksentekoa
varten kattavan kuvan latausratkaisun vaatimista toimenpiteistä. Ehdotus sisältää myös kustannusja aikatauluarviot, sekä ohjeet ARA:n avustuksen hakemiseen.
Vain tarpeet ratkaisevat: ehdotuksemme on laite- ja toimittajariippumaton.

Latausvalmiudesta etua ja arvoa
Toteutamme latausratkaisun avaimet käteen -toimituksena, se on taloyhtiölle helppoa ja mutkatonta.
Toimitus sisältää sähköasennuksen, infraurakoinnin, laiteasennukset, käyttöönoton, käyttöopastuksen
ja ylläpidon.

NÄIN TOTEUTAMME SÄHKÖAUTOJEN LATAUSRATKAISUT

1.
3.

Asiantuntijamme kartoittaa
tarpeet ja toiveet
Toteutamme latausratkaisun
avaimet käteen -toimituksena

2.
4.

Suunnittelemme toimenpide-ehdotuksen
kustannus- ja aikatauluarvioineen
Huolehdimme järjestelmien
ylläpidosta.

Lisätietoja ja kartoitustilaukset:

WWW.AROSYSTEMS.FI

HELSINKI
lataus.helsinki@arosystems.fi

TAMPERE
lataus.tampere@arosystems.fi

OULU
lataus.oulu@arosystems.fi

Asiakaspalvelu p. 010 8356 203
Lue lisää: www.arosystems.fi/palvelut/sahkoautojen-latausratkaisut

WWW.AROSYSTEMS.FI

ARO SYSTEMS Oy on Suomen johtavia talotekniikan asiantuntija- ja palveluyhtiöitä
lähes 70 vuoden kokemuksella. Perheyrityksemme rakentaa yhdessä yli 400
ammattilaisen kanssa parempaa ympäristöä elää ja työskennellä. Huolehdimme
kiinteistöjen koko elinkaaresta, tarjoamalla asiakkaillemme kaikki talotekniikkaan
liittyvät rakentamisen ja ylläpidon palvelut uudis- ja saneerauskohteissa.
Toimimme pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Oulun talousalueilla.

