CLEVER ladeløsning

CLEVER Unlimited

– ubegrænset opladning
til din nye Volkswagen

Velkommen til
ubegrænset frihed
på vejen
Ubegrænset opladning ude og hjemme
CLEVER Unlimited gør det helt enkelt at vælge en ladeløsning til din nye Volkswagen.
Der er nemlig kun én pris at forholde sig til. Den inkluderer både ladeboks, installation og ubegrænset
strøm. Det gælder både derhjemme og på CLEVERs ladenetværk i Danmark, Sverige og Tyskland.
CLEVER Unlimited Network er til alle uden adgang til egen parkeringsplads.
Her får du ubegrænset adgang til strøm fra CLEVERs ladenetværk i Danmark, Sverige og Tyskland.

Danmarks hurtigeste ladenetværk
CLEVER har mere end 500 ladepunkter i Danmark, hvor du
hurtigt kan oplade din elbil, når du er på farten.
CLEVER Unlimited og CLEVER Unlimited Network giver
dig ubegrænset adgang til CLEVERs ladenetværk i Danmark,
Sverige og Tyskland. Smart og enkel opladning med dit
medfølgende ladekort.

Ubegrænset strøm
– kun én pris at
forholde sig til
Plug-in hybrid

Elbil

kr. 299,-/md.

(2)

kr. 599,-/md.

kr. 199,-/md.

(2)

kr. 399,-/md.

CLEVER Unlimited
• Ubegrænset opladning hjemme
• 3,7 kW online ladeboks
med fast kabel
• Standardinstallation af ladeboks

(1)

(2)

• Ubegrænset opladning på
CLEVERs ladenetværk
• Ladekort til CLEVERs ladenetværk

CLEVER Unlimited Network
• Ubegrænset opladning på
CLEVERs ladenetværk

(2)

• Ladekort til CLEVERs ladenetværk
1) CLEVER stiller ladeboks til rådighed og installerer på en valgfri adresse. Du bestemmer selv, om den skal installeres derhjemme, i sommerhuset, på arbejdspladsen eller et helt
andet sted. Standardinstallation dækker op til 10 meter kabelføring. Eventuelt gravearbejde er ikke inkluderet. Nedtagning af ladeboks ved ophør af abonnement er ikke inkluderet.
Øvrige vilkår for standardinstallation kan findes på: clever.dk/installation
2) Tilbuddet gælder til og med 31.03.17. Alle priser er inkl. moms. Binding 6 mdr. Mindstepris: 1.194 kroner. Prisen forudsætter betaling via PBS, ellers tillægges gebyr på 49 kroner pr. md.
Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte produkter.

Få din egen tankstation derhjemme
CLEVER Unlimited er inkl. en ladeboks med fri installation, præcis hvor
du ønsker det. Derudover har du mulighed for at bestille ekstra ladebokse.
En ekstra ladeboks koster kr. 5.999,- inkl. installation.
Se mere på clever.dk/vw
Eller ring til os på 82 30 30 30.
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Til dig, der går op i
service og sikkerhed
Din private ladeboks er all-inclusive:
• Komplet levering og standardinstallation
• Rådgivning om placering
• Tjek af elforsyning og kapacitet
• Starttest af ladeboksen
• Test af jordforbindelse
• Gode råd om brug
• Adgang til hele CLEVERs ladenetværk i Danmark, Sverige og Tyskland

Du kan se mere om fordelene ved
CLEVER Unlimited på clever.dk/vw

CLEVER A/S
Støberigade 14, 3. sal
DK-2450 København SV
Tel. +45 82 30 30 30
Kontakt: salg@clever.dk

