VÄRDELADDA
DIN FASTIGHET

ETT VÄRDELADDAT SAMARBETE FÖR SÄKER, EFFEKTIV OCH MILJÖSMART LADDNING AV ELBIL

HEJDÅ MACKEN
Vi erbjuder marknadens bästa laddsystem, speciellt anpassat
för dig som har parkeringsyta för hyresgäster. Vi gör det
enkelt för er att hantera allt det praktiska kring e
 lbilsladdning
och ser till att det blir en lönsam investering.
Visst kan det vara trevligt att svänga in på bensin
macken. För att tanka, köpa en kaffe, en tidning
och kanske en chokladbit. Det kan vi fortsätta
göra men inom en snar framtid kommer det
inte längre vara med huvudsyftet att fylla på
drivmedel. I takt med att elektrifieringen av
fordonsflottan ökar kommer eltankning istället
att ske på platser där bilen parkeras en längre tid,
som hemma eller på jobbet.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
som har parkeringsytor kommer
därmed att behöva erbjuda
sina hyresgäster och
besökare smidig laddning
av el- och hybridbilar.

Har man tillgång till större ytor kan det också vara
en affärsidé för en bostadsrättsförening eller ett
företag att erbjuda besöksparkering eller hyra ut ett
antal platser till andra föreningar och företag.

ENKELT,
LÖNSAMT
OCH MILJÖ
SMART
Tillsammans med vår samarbetspartner
Rexel tar vi hand om allt från installation
och driftsättning till hantering av all
administration, service och support av
era laddstationer.

MARKNADENS BÄSTA

PAKETERBJUDANDE
Vi erbjuder marknadens bästa
paketerbjudande och användar
upplevelse av laddtjänst. Vi ansvarar
för hårdvara, installation, årlig service
och vi finns självklart till hands
med jourservice. Vår partner R
 exel
har utvecklat tjänsten och står för
driftssättning, all administration,
support och utbetalning av intäkt.
HÅRDVARA I VÄRLDSKLASS KOMBINERAT MED
EN MJUKVARUPLATTFORM SOM LEVERERAR...
• Marknadens bästa användarupplevelse
med enkel debitering
• Enkel administration och överblick
• Ökad intäkt på parkeringsytan
• Ökat driftsnetto för dig som fastighetsägare
• Kort återbetalningstid på anläggningen
• Trygghet med garantier från ett världsledande
företag
• Framtidssäkrad lösning som gör det enkelt att
addera fler laddstationer

LADDA INTERNT
I era fastigheter, bostadsrättsföreningar eller där man regelbundet
tillbringar längre tid, som hemma eller på jobbet.
Erbjudande
I erbjudandet får fastighetsägare, BRF eller
arbetsgivare ett komplett digitalt system där
ägaren får full kontroll på laddsystemet. Vi tar
hand om hela processen med debitering och
administration. Det enda du behöver göra är att
bestämma priset på laddningen.

I tjänsten ingår:
• Auktorisering för start/stopp av laddning
via en app
• Mätning av energiförbrukning på individnivå
• Möjlighet att skicka meddelande/information 		
till hyresgäster
• Statistik
• Slutkundsfakturering
• Kundsupport 24/7

Tjänsten är skalbar för att lägga till
framtida möjligheter såsom...
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• Digital portöppning i samma plattform
går att lägga till som tillval

/ANVÄNDARE
PER MÅNAD

• Stöd för poolparkering
• Hantering av digitala nycklar

Kostnaden för laddtjänsten är 65 kr/mån
för LAN-uppkopplad laddare alt. 95 kr/mån
för 3G-laddare inkl. datatrafik. Utöver det
tillkommer en kostnad på 20 % på löpande
intäkter. Priserna är exkl. moms.

HÅRDVARA

Tjänsterna är kompatibla med Rexels utvalda laddare. Självklart hjälper
vi dig att välja just den hårdvara som passar bäst utefter dina behov
och önskemål. För ökad trygghet erbjuder vi möjlighet till serviceavtal
omfattande en årlig service och översyn av dina laddstationer samt...

LADDA PUBLIKT
I offentlig miljö med besöksparkeringar öppna för
alla att använda som vid t ex köpcentrum.
Erbjudande
I erbjudandet får du som ägare av laddstationen
möjlighet att via en av marknadens bästa platt
form göra din laddare synlig och tillgänglig för
alla Sveriges elbilsåkare. När laddaren kopplas
upp mot tjänsten blir den synlig i appen.
Debiteringen sker på bilförarens kreditkort
som denne vid uppstart av sitt konto fått knyta
till sin användare. Kvittot mejlas till kunden efter
avslutad laddning och intäkterna betalas ut
till dig som laddstationsägare. Vår samarbets
partner Rexel tar hela ansvaret kring debitering
och administration av laddtjänsten. Det enda
du behöver göra är att bestämma priset på
laddningen.

I tjänsten ingår:
• Laddkoll.se där man som elbilsägare startar
och stoppar laddningen via en app
• Kundsupport 24/7
• Felsökning på distans
• Detaljerad statistik över förbrukning samt
användning av laddarna
• Fakturering/debitering direkt till slutkund
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/UTTAG
PER MÅNAD

Kostnaden för laddtjänsten är 65 kr/mån
för LAN-uppkopplad laddare alt. 95 kr/mån
för 3G-laddare inkl. datatrafik. Utöver det
tillkommer en kostnad på 20 % på löpande
intäkter. Priserna är exkl. moms.

... säkerställer att tekniker snabbt är på plats
vid fel som inte går att lösa av supporten på
distans. Våra helhetslösningar ger dig ett enkelt
och bekymmersfritt laddstationsägande.

Låter det intressant?
Kontakta oss eller Rexel så
berättar vi mer om våra lösningar
inom laddsystem.

rexolution.se

EN VÄRDELADDAD SIDA
Välkommen att bekanta dig med rexolution.se – en
hemsida som är specialdesignad för fastighetsägare,
under temat En ljusare framtid för din fastighet.
Med hjälp av rexolution.se kan vi, i samarbete med
Rexel, e
 rbjuda marknadens bästa energilösningar.
Vill du veta mer eller få personlig guidning är du
välkommen att höra av dig till oss.

Vår samarbetspartner Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom
förnybar e
 nergi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar
Sverige. De är experter på modern teknik för smarta fastigheter och
bidrar med värdefull erfarenhet på o
 mrådet. De är alltid tillgängliga för
oss när det gäller utbildning, utveckling och m
 aterial.

SAMARBETSPARTNER

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet
i 26 länder. I Sverige har R
 exel ca  800 medarbetare på 62 platser
och en omsättning på över 5,3 miljarder svenska kr.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Kornelinds Elektriska AB
Vindkraftsvägen 1, Stockholm
Tel 08-408 804 00 • Mejl info@kornelindsel.se
kornelindsel.se
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