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EFUEL knyter avtal med Wallbox
Avtalet innebär att Wallbox produkter nu blir del av DistIT-ägda distributören 
EFUELs erbjudande inom lösningar för elbilsladdning i Sverige och Finland.

STOCKHOLM, 27 oktober, 2022 - , en ledande leverantör av laddningslösningar för Wallbox
elfordon, tecknar ett samarbetsavtal , en av Sveriges ledande distributörer av elbilsladdare.EFUEL
 
EFUEL har ett omfattande nätverk av installatörer vilka säljer elbilsladdare och installation i 
Sverige och Finland. EFUEL anses även vara en av de ledande specialisterna på elbilsladdning i 
Sverige med ett stort fokus på att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Det nya 
samarbetet säkerställer att Wallbox produkter finns tillgängliga för både svenska och finska 
konsumenter samt företag som behöver ladda sina elbilar på ett smart och bekvämt sätt.
 
Introduktionen av Wallbox är ett betydelsefullt steg i EFUEL:s framgångsrika strategi att ständigt 
utveckla och bredda sortimentet med rätt produkter. Genom att lyssna på marknaden och sitt 
extensiva nätverk av installatörer har EFUEL funnit att Wallbox är rätt partner att samarbeta 
med för att täcka det ökade behovet av laddstationer och på så sätt skapa ett unikt erbjudande 
till våra kunder.

Ett särskilt välkommet nytillskott i sortimentet är den dubbelriktade DC-laddaren Wallbox 
Quasar, som konstruerades för att omvandla elfordon till kraftfulla energikällor. Dess innovativa 
dubbelriktade laddningsteknik låter dig både ladda och ladda ur din elbil, för att du med ditt 
bilbatteri vid behov ska kunna strömförsörja ditt hem eller elnät.
 
Dessa funktioner möjliggör att man kan använda bilens batteri både för att köpa energi när den 
är som billigast samt att kunna ladda med solel. På så sätt får våra kunder en unik möjlighet att 
säkerställa det framtida behovet av energi i hemmet.
 
Genom att bredda sortimentet med Wallbox populära produkter kommer EFUEL att ytterligare 
stärka sin konkurrenskraft inom elbilsladdning. Samarbetet innebär också att EFUEL framöver 
kommer erbjuda konkurrenskraftiga laddare för publik laddning i form av Wallbox DC laddare 
Supernova på 130 KW/H samt Hypernova på 350 KW/H.
 

"Det känns oerhört att kul att få addera Wallbox till vårt produktsortiment. Vi har 
länge sneglat på Wallbox och sett vilket perfekt komplement Wallbox produkter är 
till vårt existerande erbjudande inom elbilsladdning. Att möjliggöra laddning på 
solel och V2G innebär att fler kan transportera sig på förnyelsebar energi och 
använda bilen som batteri till huset. Jag är kort sagt mycket imponerad av Wallbox 
både som företag och produkt, då de driver på den energiomställning som både vi 
och marknaden sett fram emot länge", säger Rasmus Bender, grundare och VD på 
EFUEL
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https://wallbox.com/sv_se
https://www.efuel.se/
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Wallbox satsar globalt på flera områden inom elbilsladdning såsom mjukvara för smart 
energihantering och innovationer inom dubbelriktad laddning för hemmet. Företagets 
produkter syftar till att förenkla elbilförares vardag bl.a. genom att kunna ladda elbilen med de 
egna solcellerna eller när elen är som billigast. Wallbox utvecklar produkter både till 
privatpersoner och halvoffentliga miljöer, som bostadsrättsföreningar och samfälligheter, 
företag och allmänna parkeringsplatser.
 
För mer information om DistIT, vänligen kontakta:
Robert Rosenzweig, VD DistIT
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se
 
För mer information om EFUEL, vänligen kontakta:
Rasmus Bender, VD & Grundare EFUEL
Mobil: +46 72 323 48 68
Email: rasmus.bender@efuel.se

Om EFUEL
EFUEL verkar i Sverige och Finland och är ett av de ledande bolagen i Sverige inom elbilsladdning 
med en marknadsandel om ca 30%. Via ett brett nätverk av elektriker kan EFUEL tillgodose 
privatpersoner såväl företag med marknadens bästa lösningar för elbilsladdning. Under det 
egna varumärket "EFUEL" säljer de sedan 2021 tillbehörsprodukter inom elbilsladdning såsom 
laddkablar. EFUEL erbjuder dessutom en operatörstjänst för kunder som vill ladda hemma, på 
jobbet och längs vägen.
 
EFUEL grundades 2019 med huvudkontor i Stockholm. Företaget har 30 anställda.
 
För mer information, besök  www.efuel.se

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

Tomas Fällman, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 2247 107
Email: tomas.fallman@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk 
och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-
produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier 
Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 
AB, E-mail:  , Tel: 08-463 83 00.certifiedadviser@penser.se
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