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Sun4Energy tecknar första avtalet inom 
affärsområdet Sun4Charge – en ny teknisk 
plattform för elbilsladdning

Sun4Energy har tecknat sitt första större avtal med BRF Asken i Örebro inom sitt nya 
affärsområde Sun4Charge. Kunden har valt att installera drygt 50 laddstationer i sitt garage 
som de nu kan övervaka och debitera via appen Sun4Charge. Kunden har även valt att 
installera en solcellsanläggning för att minska sina elkostnader och bidra till nyttjande av 
förnybar energi. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 1.6 MSEK.

Sun4Charge är Sun4Energys nya tekniska plattform för elbilsladdning och adderar en 
abonnemangstjänst i Sun4Energys kunderbjudande. Kunden kan genom Sun4Charge övervaka 
och styra laddstationerna samt debitera laddningen efter individuellt nyttjande, av exempelvis en 
bostadsrättsinnehavare, till ett förbestämt pris.

”Sun4Energy ser en stor potential i Sun4Charge med tillhörande tjänster. Det ger oss en nära och lång 
relation med våra kunder där vi med hjälp av Sun4Charge kan hjälpa dem med tjänster för besparing 
och effektiviseringar inom energiområdet. Plattformen passar även bra in bland våra övriga tjänster 

”, säger Mattias Leijon affärsutvecklingschef på Sun4Energy.och produkter inom förnybar energi

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leijon, Affärsutvecklingschef Sun4Energy Group AB
Mobil:   +46(0)70 522 60 01
Arbete: +46(0)10-500 81 01
E-post: leijon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, 
bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment 
såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning . Målet är att bidra med lösningar till 
kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns 
representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i 
Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika, Kramfors, Helsingborg och Varberg. Koncernen har 
egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
 
För mer information, se Sun4Energys hemsida www.sun4energy.se.

http://www.sun4energy.se.
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