Enkel laddning till
dina medarbetare

Som företag har du genom ditt engagemang en stor möjlighet att påverka omställningen till elbilar och
en ökad hållbarhet. Genom att byta ut din fordonsflotta och erbjuda dina medarbetare eller besökare
möjlighet att ladda sin bil, skapar du rätt förutsättningar och bidrar till omställningen. Oavsett hur
laddbehovet ser ut över tid ska det vara enkelt för både medarbetare, besökare och företag.

Du erbjuder laddning, vi sköter resten
Med CLEVER får du en laddlösning att växa med. Denna är anpassad för dig som vill erbjuda medarbetare
och besökare ett enkelt och smidigt sätt att ladda sin bil. Våra laddstationer passar alla elbilar och
laddhybrider och alltid är uppdaterade med den senaste mjukvaran. CLEVER hanterar all service och
administration kring laddningen så som driftövervakning, statistik över elförbrukning och fakturering så
att du kan fokusera på kärnverksamheten. Vår kundservice erbjuder laddhjälp dygnet runt. Användaren får
ett personligt laddkort som kan användas både på företaget och i CLEVERs publika laddnätverk i Sverige,
Danmark och Tyskland.
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Laddhjälp dygnet runt.
Laddstationer som passar alla laddbara bilar.
Helhetsleverantör – allt från laddstation till installation, service och administration.
Du bestämmer vem som får tillgång till laddstationen.
Rättvist – alla betalar för sin egen förbrukning.
Minimal administration – vi fakturerar användaren direkt.
Du får detaljerad statistik över elförbrukningen.
Enkel redovisning av drivmedelsförmån.
Du sätter själv priset per kWh och får ersättning för de kWh som används i laddstationen.
En laddlösning som kan växa i takt med att du behöver fler laddstationer.
Tillgång till Sveriges största publika laddnätverk.

CLEVERs erbjudande
För att du ska få en laddlösning som fungerar på bästa sätt erbjuder vi:
• Laddstation
• Installationsmöjlighet
• Driftsättning

• Kommunikationslösning
• Service- och administrationsavtal

Laddstation

Kommunikationslösning

Våra laddstationer tillverkas av de ledande leverantörerna på
marknaden och har en hög driftsäkerhet. Vi rekommenderar
den laddstation som passar ditt behov bäst. Alla användare
identifierar sig med sitt personliga laddkort som även kan
användas i CLEVERs publika laddnätverk.

Kommunikationen är en förutsättning för att vi ska kunna
uppdatera mjukvaran och fjärrstyra laddaren. Då kan vi enkelt
starta om laddaren och felsöka på distans vid behov.

Installation

I serviceavtalet ingår mjukvaruuppdateringar för att laddaren
ska kunna kommunicera med bilen och en återkommande
service på plats. Dessutom har användarna tillgång till
laddhjälp dygnet runt av vår kundservice.

Som helhetsleverantör kan vi utföra hela installationen.
Föredrar du din egen elinstallatör får du instruktioner för
installation av oss.

Driftsättning
I driftsättningen kopplas laddstationen upp mot vårt system för
att sedan övervakas kontinuerligt av vår driftcentral. Vi ordnar
laddkort till medarbetarna och lägger upp deras behörighet.
Tillsammans med dig testar vi laddstationens alla funktioner
innan den kan börja användas.

Service- och administrationsavtal

I administrationsavtalet erbjuder vi en betalningsfunktion
anpassad efter ditt behov. Vi kan fakturera slutanvändaren
direkt och skicka detaljerad förbrukningsstatistik per laddare
och användare. Detta gör det enkelt att hantera frågan om
redovisning av drivmedelsförmån till Skatteverket.

Ladda hemma
Vill dina medarbetare även kunna ladda sin bil hemma? Vi har lösningen för en smart och säker hemmaladdning, kontakta oss
för mer information.

Tillgång till Sveriges största publika laddnätverk
Genom sitt personliga laddkort får medarbetaren tillgång till CLEVERs publika nätverk av laddstationer i Sverige, Danmark och
Tyskland. Då kan de ladda enkelt längs vägen. Genom att ladda ner vår app från Appstore eller Google Play finns alltid närmsta
laddstation tillgänglig i mobilen.

Om CLEVER
CLEVER är Sveriges ledande laddoperatör för elbilar och gör det lätt för kommunala aktörer, företag och privatpersoner att köra
elbil genom att erbjuda olika typer av laddlösningar. Vi samarbetar med ledande elbilstillverkare och elbilsföraren blir ofta kund
hos CLEVER redan vid köpet av sin elbil. Samarbetet innebär även att våra laddlösningar fungerar för alla elbilar som finns på
marknaden. Vi har Sveriges största publika nätverk av laddstationer och finns även i Danmark och Tyskland.
Telefon: 070-00 33 900
Epost: sales@clever.nu
Webb: clever.nu
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