
Iberdrola, samarbetar med Wallbox för att 
lysa upp vägen till framtiden
Elfordonen är här för att stanna och vad är då bättre än att gå hand i hand med 
ett företag som Iberdrola som deltagit i dem här omvandlingen mot ren energi i 
många år.

FALLSTUDIE



Vilka är Iberdrola?
Iberdrola backas upp av mer än 170 års historia 
och är idag världsledande inom förnybar energi, 
som kämpar för omställningen till en ekonomi med 
låga utsläpp. Iberdrola ligger alltid två steg före: 
de strävar efter att tillhandahålla lösningar för att 
minska den globala uppvärmningen genom en 
pålitlig, smart och produktiv plan. 

Iberdrola har åtagit sig att använda ren energi i 
mer än 20 år nu och har för avsikt att fördubbla sin 
kapacitet till 2025 till 60 GW och öka den till 2030 
till 95 GW. Iberdrolas koppling till Wallbox var tänkt 
att förstärka mobilitetsplanen som startade 2016. 
Som en del av sitt hållbara engagemang för miljön 
tar Iberdrola ett enormt steg mot omställningen 
till hållbar mobilitet och eltransporter genom att 
placera ut 150 000 laddningsplatser för elbilar, i 
bostäder, på arbetsplatser och i stadsområden.

Pulsar Plus bostadsladdare från Wallbox i 
samarbete med Mercedes-Benz och Iberdrola.

“Samarbetet mellan tre stora 
varumärken, Iberdrola, Mercedes-Benz 
och Wallbox... har varit ett case av 
enorm framgång för alla tre märken.”



Utmaningen

Lösningen

Köp av ett elfordon innebär att du skaffar en laddpunkt för ditt fordon. Det råder dock en stor brist på 
kunskap om kostnaderna för att installera och använda laddare, eftersom de kan förändras mycket 
beroende på olika variabler (avstånd från laddare till ljuspanel, elfordonets effekt etc.). Dessutom har varje 
autonom region i Spanien olika förfaranden när de ansöker om subventioner enligt MOVES III-planen.

Iberdrola har nått innovativa avtal med 
Mercedez-Benz för att marknadsföra Wallboxs 
laddlösning för bostäder, som de har kallat “Plug 
& Go”-paketet. Dessa avtal riktar sig till ett av 
marknadssegmenten med störst tillväxtpotential 
och inkluderar nyckelfärdig installation av 
Wallbox-laddpunkten samt specialerbjudanden 
för elräkningen för hemladdning och för laddning 
utanför hemmet. Alla de här produkterna 
tillåter en 360 graders laddlösningsmodul för 
elfordonskunden, allt i ett paket.

Dessutom, för att ytterligare underlätta 
övergången till elmobilitet, erbjuder Iberdrola 
detta nyckelfärdiga paket till ett fast pris, 
oavsett typ av installation och typ av bostad.

Iberdrola har framgångsrikt främjat liknande 
avtal med andra viktiga branschaktörer som 
Mercedes-Benz, Volvo Cars España, SEAT, 
CUPRA och Volkswagen Group España
 Distribution, Toyota, Arval och Mazda bland 
annat, förutom Quadis-återförsäljarnätverket.

Mercedes-Benz Plug & Go-paket i samarbete 
med Iberdrola och Wallbox.



Iberdrola har konstruerat en produkt som 
eliminerar osäkerhet om produktkostnad 
genom att förenkla med en produkt som är 
giltig för alla typer av hem och installationer. 
De tillhandahåller också rådgivning och 
assistans till individer som köper elfordon 
genom att hjälpa dem att ansöka om 
MOVES III EV-incitamentet från den spanska 
regeringen. Detta gör att Iberdrola kan erbjuda 
en komplett tjänst till kunden, även på platser 
där det kan vara svårt att skaffa en elektrisk 
laddare.

Med “Plug & Go”-paketet täcks i princip 99 
% av installationsplanen. Men den här planen 
omfattar mer än bara installation, det är en 
allians med två mycket pålitliga och tillförlitliga 
företag, Wallbox och Iberdrola. När de här två 
företagen samarbetar kan de skapa incitament 
som hjälper oss att nå våra hållbara energimål 
ännu snabbare än förväntat.

Wallbox Charger gemensamt varumärke med 
Mercedes-Benz och IBERDROLAs logotyper.

Resultatet
“Samarbetet innefattar tre stora varumärken, 
Iberdrola, Mercedes-Benz och Wallbox, alla 
med ett tydligt fokus på kundnöjdhet och 
högsta kvalitet, som uppnått enorm framgång 
för alla tre varumärken under de senaste 
två åren. Stora synergier genererades som 
har gynnat inte bara alla Mercedes-Benz 
elbilskunder, utan även dessa tre stora 
företag, vart och ett av dem ledare inom sina 
verksamhetssektorer, och som lärt sig och 
delat kunskap för att bli ännu bättre ledare 
genom att samarbeta med varandra. Kort 
sagt, en stor framgångssaga och ett exempel 
att följa.” – Pablo de Regoyos, SmartMobility 
Product Manager & Strategic Alliances på 
Iberdrola



Få mer information om 
Wallbox på wallbox.com

Få mer information om 
Iberdrola på  iberdrola.es

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

