
Iberdrola, jobber sammen med Wallbox for å 
lyse opp veien inn i fremtiden
Elektriske kjøretøy er kommet for å bli, og finnes det en bedre måte enn å gå 
hånd i hånd med et selskap som Iberdrola, som har deltatt i dette skiftet mot ren 
energi i årevis.

CASESTUDIE



Hvem er Iberdrola?
Iberdrola er støttet av mer enn 170 års historie og 
er i dag verdensledende innen fornybar energi, og 
kjemper for overgangen til en lavutslippsøkonomi. 
Iberdrola er alltid to skritt foran: De søker å tilby 
løsninger for å redusere global oppvarming 
gjennom en pålitelig, smart og produktiv plan. 

Iberdrola har vært forpliktet til bruk av ren energi i 
mer enn 20 år nå, og de har til hensikt å doble sin 
kapasitet innen 2025 til 60 GW og øke den innen 
2030 til 95 GW. Iberdrolas tilknytning til Wallbox 
var ment å forsterke mobilitetsplanen som startet 
i 2016. Som en del av sin bærekraftige satsing på 
miljøet tar Iberdrola et stort skritt mot overgangen 
til bærekraftig mobilitet og elektrisk transport ved 
å plassere 150 000 ladepunkter for elbiler, boliger, 
arbeidsplasser og byområder.

Pulsar Plus boliglader fra Wallbox i 
samarbeid med Mercedes-Benz og 
Iberdrola.

“Alliansen av tre store merker, 
Iberdrola, Mercedes-Benz og 
Wallbox... har vært et tilfelle av 
enorm suksess for alle tre merkene.”



Utfordringen

Løsningen

Kjøp av elbil innebærer å anskaffe et ladepunkt for kjøretøyet ditt. Det er imidlertid stor mangel på 
kunnskap om kostnadene knyttet til installasjon og bruk av en lader, siden de kan endre seg mye 
avhengig av ulike variabler (avstand fra lader til lyspanel, strøm på elbilen, osv.). I tillegg har hvert 
autonome samfunn i Spania en annen prosedyre når de søker om subsidier under MOVES III-planen.

Iberdrola har inngått innovative avtaler med 
Mercedez-Benz for å markedsføre Wallbox 
sin boligladeløsning, som de har kalt “Plug & 
Go”-pakken. Disse avtalene er rettet mot et av 
markedssegmentene med størst vekstpotensial, 
og inkluderer nøkkelferdig installasjon av 
Wallbox-ladepunktet, samt spesialtilbud på 
strømregningen for hjemmelading og for 
lading utenfor hjemmet. Alle disse produktene 
til sammen gir mulighet for en 360 graders 
ladeløsningsmodell for elbilkunden, alt i én pakke.

I tillegg, for ytterligere å lette overgangen 
mot elektromobilitet, tilbyr Iberdrola denne 
nøkkelferdige pakken til en fast pris, uavhengig 
av type installasjon og boligtype.

Iberdrola har med suksess fremmet lignende 
avtaler med andre kritiske sektoraktører som 
Mercedes-Benz, Volvo Cars España, SEAT, 
CUPRA og Volkswagen Group España
 Distribution, Toyota, Arval og Mazda blant 
andre, i tillegg til Quadis-forhandlernettverket.

Mercedes-Benz Plug & Go-pakke i samarbeid 
med Iberdrola og Wallbox.



Iberdrola har designet et produkt som 
eliminerer usikkerhet om produktkostnad ved 
å forenkle med et produkt som er gyldig for 
alle typer hjem og installasjoner. De gir også 
rådgivning og assistanse til enkeltpersoner 
som kjøper elbiler ved å hjelpe dem med 
å søke om MOVES III EV Incentive fra den 
spanske regjeringen. Dette gjør at Iberdrola 
kan tilby en komplett service til kunden, selv 
på steder hvor det er vanskeligere å anskaffe 
en elektrisk lader.

Med “Plug & Go’-pakken er 99 % av 
installasjonsplanen i utgangspunktet dekket. 
Men denne planen dekker mer enn bare 
installasjon, det er en allianse med to svært 
pålitelige og tillitsvekkende selskaper, 
Wallbox og Iberdrola. Når disse to selskapene 
samarbeider, kan de skape insentiver som 
hjelper oss å nå våre bærekraftige energimål 
enda raskere enn forventet.

Wallbox Charger co-branded med Mercedes-Benz 
og IBERDROLA logoer.

Resultatet
«Alliansen av tre store merker, Iberdrola, 
Mercedes-Benz og Wallbox, alle med et klart 
fokus på kundetilfredshet og høyeste kvalitet, 
har vært et tilfelle av enorm suksess for alle 
tre merkene de siste to årene. Det ble generert 
store synergier som ikke bare har kommet alle 
Mercedes-Benz sine elbilkunder til gode, men 
også disse tre store selskapene, hver og en 
av dem ledere innen sine aktivitetssektorer, 
og som har lært og delt kunnskap for å bli 
enda bedre ledere ved å samarbeide med 
hverandre. Kort sagt, en stor suksesshistorie 
og et eksempel til etterfølgelse.» – Pablo 
de Regoyos, SmartMobility-produktsjef og 
strategiske allianser hos Iberdrola



Få mer informasjon 
om Wallbox på wallbox.com

Få mer informasjon om 
Iberdrola på  iberdrola.es

https://wallbox.com/en_uk/
https://www.iberdrola.es/en

