
Flexibel lösning för flerfamiljshus
Smart och trygg elbilsladdning

Att ladda ska vara enkelt 
Är er bostadsrättsförening eller hyresfastig-
het redo att ta steget till en framtidssäkrad 
laddlösning för era boende och besökare? 
Med hjälp av den skalbara helhetslösningen 
Assemblin Charge kan ni tryggt starta resan 
mot smart och smidig elbilsladdning - som 
gör användarna nöjda och ökar värdet på era 
lägenheter. 
Vi erbjuder professionell installation och 
trygga serviceavtal. Ni får dessutom markna-
dens smidigaste administrativa lösning, med 
automatiska debiteringsflöden mellan er som 
förvaltare och era användare. Era behov styr 
- välj hela erbjudandet, delar av det eller att 
skala upp över tid. Det blir inte enklare än så!

Våra fördelar
• Helhetserbjudande – installation, hårdvara, 
   debiteringstjänst, kundtjänst och service

• Välj delar av erbjudandet efter behov

• Enkel och lättillgänglig app
 
• Administrativt stöd för styrelse/förvaltare

• Ärendehanteringssystem för service- 
   leverantören

• Vi finns i hela landet

charge@assemblin.se
www.assemblincharge.se

Allt finns i appen
Användarna kan följa sina laddningar via Assem-
blin Charges användarvänliga app. Att skapa ett 
konto i appen går snabbt och användaren behö-
ver endast ange ett fåtal uppgifter. Appen laddas 
ned från Google Play och App store.

Välj debiteringssätt
Dokumentering av intäkter, använd mängd el och 
de olika laddboxarnas aktivitet skapas automa-
tiskt i det system som ni får tillgång till. Det gör 
det enkelt att ta ut underlag för korrekt debite-
ring av enskilda användare. 
Vill ni ha hjälp med debiteringen löser vi det också, 
mot en avgift. Då betalar användaren för sin för-
brukning en gång i månaden via kreditkort. 

Ärendehantering ingår
Dessutom ingår ett ärendehanteringssystem i 
Assemblin Charges lösning. Det gör det möjligt 
att låta en valfri serviceleverantör ta emot och 
hantera ärenden avseende appen, laddtjänsten 
och laddboxarna. 

Uppkoppling

49 SEK 
per uttag/månad 
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Assemblin Charge erbjuder en smidig administrativ lösning med auto-
matiska debiteringsflöden. Ni väljer mellan att ta hand om debiteringen 
själva eller att nyttja vår tilläggstjänst (se flödet med de vita pilarna). 



Vi är en del av Assemblinkoncernen, ett av Nordens 
ledande installations- och serviceföretag, med verk-
samhet i hela landet. Våra erfarna och kompetenta 
elektriker finns nära er, redo att hjälpa till med pro-
fessionell installation och trygg service av alla typer 
av laddinfrastruktur.
Vi besöker er på plats och tar fram ett förslag på en 
installationslösning – skräddarsydd efter era behov. 
Dessutom hjälper vi till med rådgivning inför er 
ansökan om investeringsstöd från Naturvårdsverket, 
det så kallade Klimatklivet. 
För en problemfri användning över tid rekommenderar 
vi att ni tecknar ett av våra serviceavtal. Ett före-
byggande underhåll sparar både pengar och energi i 
längden. Vi erbjuder flera olika paketlösningar, så att ni 
kan välja en nivå som passar just era behov.

Har ni redan laddinfrastruktur på plats kan ni fort-
farande använda vår smarta molnlösning för smidig 
administration och debitering. Assemblin Charges 
lösning fungerar för flera typer av laddboxar. 
Det går också bra att köpa enbart laddbox, installa-
tion av laddbox eller service från oss. Kontakta oss 
så berättar vi mer. 

charge@assemblin.se
www.assemblincharge.se

Vi finns nära er Välj delar av vårt erbjudande


