รายละเอียดการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟาประเภท AC สําหรับรถยนต์ GWM
รายการอุปกรณ์และบริการในแพคเกจการติดตังเครืองชาร์จฟรี
รายการ

จํานวน

1. เครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา GWM

1 เครือง

2. ตู้คอนซูมเมอร์ (Consumer unit 4 slot)

1 กล่อง

3. เบรกเกอร์ (Breaker 40A 1 pole หรือ 2 pole ขึนอยู่กับหน้างาน)

1 ชิน

4. เครืองตัดไฟรัว (RCD Type A 40A 2 pole)

1 ชิน

5. สายไฟฟาชนิด THW 10 sq. mm. (L,N,G)

ตามจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร

6. ท่อร้อยสายไฟฟาขนาด 3/4“ สีขาว

ตามจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร

7. สายไฟฟาชนิด VCT-G 2x10/10 sq. mm.

ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 เมตร

8. แท่งกราวด์ ขนาด 5/8” ยาว 2.4 เมตร

1 ชิน

9. บริการสํารวจพืนทีก่อนติดตังเครืองชาร์จ

1 ครัง

10. การรับประกันเครืองชาร์จฯ และการติดตัง

2ป

11. บริการบํารุงรักษา (ในระยะเวลาการรับประกันเครืองชาร์จ)

2 ครัง

เงือนไขการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา GWM
1.

ขอบเขตงานติดตังฟรี คลอบคลุมการเดินสายไฟจากตู้โหลดเซนเตอร์ถึงจุดติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา
เท่านัน

2.

การเตรียมมิเตอร์ไฟฟาและการเดินสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟามายังตู้โหลดเซนเตอร์ ลูกค้าต้องเปนผู้ดําเนินการ
เองทังหมด

3.

การติดตัง Circuit Breaker ขนาด 40A จะติดตังไว้ในตู้โหลดเซนเตอร์ กรณีตู้โหลดเซนเตอร์เต็มผู้ติดตังจะทํา

4.

การรวมวงจรหรือทําการตังตู้โหลดเซนเตอร์ใหม่ ซึงขึนอยู่กับหน้างานและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม
การเดินสายไฟจากตู้โหลดเซนเตอร์มายังตู้คอนซูเมอร์ จะใช้สายไฟชนิด THW ขนาด 10 sq.mm. ร้อยภายในท่อ

5.

ขนาด 3/4” แบบเดินลอย
การติดตัง RCD (เครืองตัดไฟรัว) จะใช้เปน RCD 2P ชนิด Type A ขนาด 40A โดยจะติดตังไว้ภายในตู้คอนซูม
เมอร์

6.

การเดินสายไฟจากตู้คอนซูมเมอร์เข้าเครืองชาร์จฯ จะใช้สายไฟฟาชนิด VCT-G 2x10/10 sq. mm

7.

บริษัท GWM สงวนสิทธิไม่รับติดตังและไม่รับผิดชอบต่อการติดตังอุปกรณ์ใดๆทีไม่อยู่ในรายการและเงือนไขการ
ติดตังของ GWM ตามทีระบุในเอกสารฉบับนี

8.

การติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟาและอุปกรณ์ทังหมด จะต้องดําเนินการโดยตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตังจาก
บริษัท GWM เท่านัน

9.

กรณีทีไม่มีการติดตังอุปกรณ์บางรายการ รวมถึงมีส่วนทีเหลือจากการติดตัง ไม่สามารถมอบอุปกรณ์หรือส่วนที
เหลือให้กับลูกค้าไว้ได้

10. เงือนไขการติดตังฟรี ไม่สามารถเปลียนเปนเงินสดได้
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รายการเสริม ไม่รวมอยูใ่ นแพคเกจการติดตั งฟรี หากลูกค้าต้องการรายการเสริมนี ขอความกรุณาแจ้งความ
ประสงค์ และชําระเงินให้แก่บริษัท Evolt (ตัวแทน ติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา GWM)
รายการ

ราคาต่อหน่วย (รวมภาษี)

1. ตู้กันนํา (สําหรับใส่เครืองชาร์จ) เบอร์ 5

1,800 บาท

2. สายไฟส่วนเกินจาก 20 เมตรแรก

250 บาท / เมตร

3. ขุดดินเพือฝงท่อร้อยสายไฟ

140 บาท / เมตร

4. กรีดถนนปูนซีเมนต์หรือลาดยาง (ไม่รวมค่าปูนซีเมนต์หรือยางมะตอยเพื อเก็บงาน)

200 บาท / เมตร

5. บริการบํารุงรักษาหลังระยะเวลารับประกัน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

1,500 บาท / ครัง

6. บริการบํารุงรักษาหลังระยะเวลารับประกัน (ต่างจังหวัด)

2,000 บาท / ครัง

หมายเหตุ:
1.

ตัวแทนติดตังเครืองชาร์จฯจากบริษัท GWM จะเปนผู้ทําการตรวจสอบและประเมินหน้างานว่ามิเตอร์ไฟฟามีขนาด
เพียงพอต่อการติดตังเครืองชาร์จหรือไม่ ในกรณีทีต้องเปลียน หรือขอเพิมมิเตอร์ไฟฟา ลูกค้าจะต้องเปน
ผู้ดําเนินการและชําระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยมีขันตอนโดยสังเขป ดังนี
1.1.

ลูกค้าดําเนินการติดต่อการไฟฟาในเขตพืนทีของท่านเพื อแจ้งความประสงค์ในการเปลียน หรือขอเพิมมิเตอร์
ไฟฟา

1.2.

ลูกค้าจัดหาผู้รับเหมาทําการเดินสายเมนไฟฟาสําหรับเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา

1.3.

ลูกค้าแจ้งบริษัท Evolt ในฐานะตัวแทนติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา GWM ทาง Call center เบอร์
02-114-7343 เพือนัดหมายทําการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา หลังจากนันบริษัท Evolt จะเข้าไป
ดําเนินการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟาให้ตามกําหนดนัดหมาย

1.4. ลูกค้าแจ้งการไฟฟาในเขตพืนทีเพือให้การไฟฟาเข้าตรวจสอบระบบไฟฟา และตรวจสอบการติดตังเครือง
ชาร์จรถยนต์ไฟฟา
1.5.

การไฟฟาในเขตพืนทีทําการเปลียน หรือเพิมมิเตอร์ไฟฟาของบ้านลูกค้า และต่อวงจรไฟฟาเข้ากับมิเตอร์
ไฟฟาอันใหม่ หรือมิเตอร์ไฟฟาที 2 แล้วแต่กรณี

2.

ลูกค้าจะได้รับสายไฟฟา และท่อร้อยสายไฟฟาฟรีตามระยะทางจริงโดยไม่เกิน 20 เมตร นับจากตู้โหลดเซนเตอร์ถึง
Consumer unit เท่านัน ส่วนทีเกิน 20 เมตรลูกค้าเปนผู้ชําระ

3.

กรณีทีต้องปรับปรุงระบบไฟฟาในอาคาร หรือบ้าน ลูกค้าจะต้องเปนผู้ดําเนินการติดต่อและปรับปรุงจนแล้วเสร็จ
เมือปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถแจ้ง Call Center บริษัท Evolt เบอร์ 02-114-7343 เพือทําการนัดหมายติดตัง
เครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา

4.

กรณีลูกค้ามีความประสงค์ทีจะเลือนนัดหมายการติดตังเครืองชาร์จ จะต้องทําการแจ้งเปลียนแปลงนัดหมาย
ล่วงหน้าไปยังบริษัท Evolt ทาง Call center เบอร์ 02-114-7343 อย่างน้อย 1 วันทําาการก่อนเวลานัดหมายเดิม
ทังนีหากมิได้ดําเนินการแจ้งล่วงหน้าและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ มเติม ลูกค้าต้องเปนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5.

กรณีทีขนาดของมิเตอร์ไฟฟาไม่เหมาะสม และลูกค้าไม่ประสงค์จะเปลียนมิเตอร์ไฟฟาให้เหมาะสม ทางบริษัท GWM
ขอสงวนสิทธิในการงดให้บริการติดตังเครืองชาร์จฯและอุปกรณ์ทีเกียวข้องตามแพคเกจทีให้กับลูกค้า

6.

บริษัท GWM ขอสงวนสิทธิในการติดตังเฉพาะอุปกรณ์ในแพคเกจการติดตังทีกําหนดโดย บริษัท GWM เท่านัน

7.

กรณีลูกค้าทําการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟาโดยไม่ได้ใช้ตัวแทนทีได้รับการแต่งตังอย่างเปนทางการของ
บริษัท GWM หรือทําการดัดแปลงใดๆ ภายหลังการติดตังเครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา จะมีผลทําให้การรับประกัน
เครืองชาร์จรถยนต์ไฟฟา GWM และการรับประกันการติดตังเครืองชาร์จฯสินสุดลงทันที

8.

ทางบริษัท GWM ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.

เอกสารฉบับนี มีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2565 เปนต้นไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
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