Frihed
til at køre
som du vil

Clever Unlimited

Kør fremtiden
i møde

Clever er fremtidens mobilitet i dag. En enkel løsning
til en hverdag på farten, hvor strømmen til din elbil eller
plugin-hybridbil altid er lige ved hånden.
Glæd dig til Danmarks største ladenetværk og markedets
hurtigste ladepunkter. De er nemme at bruge og passer
til alle elbiler, så du kommer videre i en fart.
Kom med. Og kør hver dag i møde med ny energi, så vi
sammen kan sætte fuld kraft på elbilerne i hele Norden,
for det er vejen frem.
Vi udvikler hele tiden vores netværk og innovative løsninger
– modsat den traditionelle transport, bliver Clever
kun sjovere at køre med.

Den komplette
løsning
Clever Unlimited
er ubegrænset opladning og fuld frihed. Der er nemlig kun
én fast pris at forholde sig til. Den inkluderer både lån af
ladeboks, installation og ubegrænset strøm til at lade hjemme
og på Clevers ladenetværk.
Vi installerer en ladeboks i dit hjem, så du kan vågne hver dag til
et fuldt batteri og ny energi. Og da du betaler for ubegrænset
opladning med Clever Unlimited, betaler vi naturligvis for den
mængde strøm, du har brugt til opladning af bilen
efter gældende tilbagebetalingssats.
Når du har bestilt Clever Unlimited hos din bilforhandler,
tager vi hånd om:
1. Afdækning af dine installationsforhold
2. Opsætning af ladeboks på valgfri privatadresse
3. Levering af velkomstpakke med din personlige ladebrik
4. Kvartalsvis tilbagebetaling af strømmen, du har brugt
til opladning hjemme efter gældende tilbagebetalingssats
– helt automatisk.
Så nemt er det.

Ubegrænset opladning
på ladenetværk
Clever Unlimited Network
er til dig, der ikke har mulighed for at sætte ladeboks op
derhjemme. Her får du ubegrænset opladning på hele
Clevers ladenetværk.
Bestiller du Clever Unlimited Network
sammen med din nye bil, er du endnu hurtigere i gang.
Med ladebrikken i velkomstpakken og Clevers app er du fri til
at køre - og lade – som du vil.

Kontakt din bilforhandler for priser,
kampagner og startpakker for Clever Unlimited
og Clever Unlimited Network.
Læs mere på clever.dk/unlimited

Fordele
ved Clever
Hjælpen er altid nær
Vi sidder klar med personlig service og gode råd for at hjælpe dig godt på vej.
Med alt fra din installation, til udstyret, abonnementet eller noget helt fjerde.
Kontakt vores kundeservice på tlf. 82 30 30 30 og kundeservice@clever.dk.

Frihed til at køre
På Clevers ladenetværk er der aldrig langt til den nærmeste lader, når du er på
farten. Og ladenetværket får hele tiden nye og hurtigere ladere. Det giver dig
større frihed og tryghed på din rejse.

Hurtig opladning når du er på farten
På lynladestanderne tager det kun 20-30 minutter at lade din bil til ca. 100
kilometers kørsel. Der er lige tid til at nyde en kop kaffe og få frisk luft i håret.

En app lige ved hånden
Clevers app er din personlige hjælper, der guider dig til hurtigt og nemt at
finde vej til opladning, når og hvor du har brug for det.

Fuldt batteri når du vågner
Vi installerer en ladeboks hjemme hos dig. Med en ladeboks derhjemme sparer du
tid i en travl hverdag. Uden du skal tænke over det, er bilen klar og batteriet opladt.

