Til dig, der går ALL-IN på din Volkswagen

Kompromisløs. Lynhurtig. Sikker.
Gennemført. En CLEVER ladeboks har
mange ligheder med din Volkswagen.

ALL-IN på design

ALL-IN på sikkerhed

Med en privat ladeboks fra CLEVER får
du den nyeste og bedste hardware i et
lækkert design.

Ladeboksen er godkendt og opfylder de krav,
som Volkswagen stiller i forbindelse med garantien på bilen. Det betyder, at du kan stole
på udstyret og får en sikker opladning.

ALL-IN på ladenetværk og ladehastighed
Sammen med din private ladeboks får du et GO opladningskort.
Det giver dig adgang til CLEVERs landsdækkende ladenetværk.
Det betyder, at du aldrig behøver løbe tør for strøm. Eller for
den sags skyld køre en stor omvej for at lade bilen op.
CLEVER har over 500 ladepunkter, hvor du kan oplade
din Volkswagen, herunder 70 hurtiglade-stationer.

Inkl.

100 kWh
på ladenetværket,
kun til Volkswagenkunder!

En ladeboks, som
passer til din bil.
Og din stil.

Vælg abonnement eller køb
Ladeboks - abonnement

Ladeboks - køb

Inkl. installation og fastmonteret kabel

Inkl. installation og fastmonteret kabel

Kampagnepris

Kampagnepris

kr. 0,Normalpris: 4.999,-

Få
Få

kr.
11retur*
kr.

kr. 4.995,Normalpris: 10.999,-

retur*

Pris pr. md.

Pris pr. md.

kr. 299,-

kr. 0,-

• Certificeret – lever op til Volkswagens
krav og er godkendt af SKAT

Alt det får du:

• Hurtig – langt hurtigere opladning end
med almindeligt stik

• Fuld opladning på 6-7 timer

• Sikker –anbefalet af Sikkerhedsstyrelsen

• Standard installation

• Nem – alt, hvad du skal bruge, følger med

• GO opladningskort inkl. 100 kWh

• Ladeboks med 3,7 kW
• Fejlretning inden for to arbejdsdage

Priser er inkl. moms. Kampagneprisen gælder til og med 31/12 2016 og KUN ved køb af ny Volkswagen.**

Fradrag
Bolig-Jobordningen gør det muligt at få fradrag for
installation af en ladeboks ved din bolig fra 2016.
* Med en CLEVER ladeboks på abonnement, kan du
også få 1 kr. retur pr. kWh, du oplader via ladeboksen.
Læs mere på clever.dk

** Maks. to ladebokse pr. kunde. For at en standard installation kan foretages, er der en række krav, der skal være opfyldt. Du kan læse alt om kravene
på www.clever.dk/installation. Ladetider er anslåede. Mindstepris i 6 mdr.: 1.794 kroner. Prisen forudsætter betaling via PBS, ellers tillægges gebyr på
49 kroner pr. md. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte produkter. Øvrige vilkår kan findes på www.clever.dk.

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 en
privat ladeboks på clever.dk/volkswagen

Kom let i gang! Ring til os på 82 30 30 30
– så hjælper vi dig med en ladeboks til din nye Volkswagen!
CLEVER A/S

•

Støberigade 14, 3. sal

•

DK-2450 København SV

clever.dk/volkswagen

•

82 30 30 30

•

salg@clever.dk
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Til dig, der går ALL-IN
på service og sikkerhed

