Du vet väl om
att du kan få upp till
50% i bidrag från
Naturvårdsverket för
att installera laddboxen
hemma?

SNABB OCH SÄKER LADDNING TILL DIN NYA VOLKSWAGEN TRANSPORTBIL
När du köper en laddbar bil hos Volkswagen får du en laddbricka med laddabonnemanget Bee Flexible som du kan använda för att ladda i Bee´s publika laddnätverk i
Sverige. Detta har ingen månadsavgift och du betalar bara för elen du laddar. Med
Bee Flexible laddar du bilen för bara 3 kr per kWh för AC-laddning och 5 kr per kWh för
DC-laddning. För att du även ska kunna ladda din nya Volkswagen Transportbil snabbt
och säkert hemma kan du beställa en laddbox inklusive standardinstallation direkt hos
din återförsäljare. Laddningserbjudandet görs i samarbete med Bee Charging
Solutions, Sveriges ledande laddoperatör för elbilar.
Mer än 90 % av den totala laddningen sker hemma, eller på arbetsplatsen, där bilen
står parkerad under en längre tid. Med Bee´s laddbox laddar du smidigt hemma och
kan börja varje dag med fulladdade batterier. Även efter laddboxen är installerad och
redo att användas, har du möjlighet att få hjälp av Bee´s kundservice. Dessutom får du
tillgång till Bee´s landsomfattande laddnätverk och kan enkelt ladda längs vägen.
Fördelar med Bee´s laddlösning
•

Snabb och säker laddning utan risk för överhettning eller överbelastning av elen i
ditt hem.

•

Laddboxen har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så
att strömmen bara är påslagen när bilen är ansluten på rätt sätt. Vid eventuella fel
bryts strömmen.

•

Bee hjälper dig med en professionell installation vilket gör det smidigt.

•

Tillgång till Bee´s publika laddnätverk som finns i hela Sverige.

•

Laddhjälp dygnet runt, hela veckan av Bee´s kundservice.

Så här beställer du:
Du kan beställa laddbox och standardinstallation direkt hos din Volkswagen återförsäljare. Kvittot från köpet av laddbox och installation kan du sedan skicka in till
Naturvårdsverket för ansökan om upp till 50% av kostnaden i ekonomiskt bidrag.
En laddbricka med laddabonnemanget Bee Flexible kommer att skickas hem till
dig från Bee.
Vill du veta mer?
Mer om bidraget hos Naturvårdsverket: https://bee.se/om-laddning/ladda-hemma/
Läs om Bee Charging Solutions: https://bee.se/

Smart laddbox inklusive standardinstallation
Med en smart laddbox är du förberedd för framtidens
tjänster kring elbilsladdning. Laddboxen är uppkopplad
mot Bee´s system och uppdateras med den senaste
mjukvaran. Därmed har du möjlighet att få statistik över
din förbrukning. 24 månaders mobilkommunikation
ingår. Den smarta laddboxen finns med uttag och ställbar
laddeffekt mellan 3,7 - 22 kW, eller med 4 m fast kabel
och Typ-2 kontakt med en laddeffekt på upp till 11 kW.
2 års garanti ingår. Den smarta laddboxen uppfyller
kraven för Naturvårdsverkets bidrag.

Ladda längs vägen
Med laddbrickan från Bee laddar du enkelt längs vägen
i Bee´s publika laddnätverk som finns i hela Sverige.
Laddstationerna är enkla att använda och passar alla
laddbara bilar så att du snabbt kan komma vidare.
Ladda ner Bee´s app, Bee Charging, så har du alltid
närmsta laddstation tillgänglig i mobilen. Behöver du
laddhjälp kontakar du Bee´s kundservice, dygnet runt,
hela veckan på telefon: 077 44 33 900.

Med standardinstallationen får du professionell
rådgivning och kontroll på plats för att laddningen ska
fungera optimalt och säkert. Laddboxen monteras på
fasaden och installationen utförs av Bee´s certifierade
elinstallatör. Du får tillgång till support via Bee´s
kundservice på telefon 077 44 33 900.
Pris: 17 900 kr för laddbox och installation inklusive moms.

Läs mer på bee.se

Bee Charging Solutions
+46 70 003 39 00

sales@bee.se
bee.se

Laddbricka från Bee
Laddbrickan är laddad med laddabonnemanget Bee
Flexible. Med detta laddabonnemang betalar du bara
för elen du laddar och får en överskådlig faktura över din
laddning. Pris: 0 kr i abonnemangsavgift, 3 kr per kWh
för AC-laddning och 5 kr per kWh för DC-laddning.

