
Flexibel lösning för företag
Smart och trygg elbilsladdning

Att ladda ska vara enkelt 
Är ert företag redo att ta steget till en fossilfri 
fordonsflotta, men undrar hur det ska gå till? 
Med hjälp av den skalbara helhetslösningen 
Assemblin Charge kan ni tryggt starta resan 
mot smart och smidig elbilsladdning. 
Ni får marknadens smidigaste administrativa 
lösning, med automatiska debiteringsflöden 
mellan er som företag och era medarbetare. 
Dessutom kan ni erbjuda era medarbetare en 
attraktiv lösning med tillgång till laddare hem-
ma, på jobbet och längs med vägen. 

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

• Sömlöst administrativt flöde

• Flexibelt och öppet system mot flertalet    
  elbilsladdare

• Rikstäckande organisation med kapacitet 
  för geografiskt spridda lösningar

• Laddning hemma, på arbetet och publikt

• Enkel och lättillgänglig app

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.
För en smidig och rättvis debitering rekommen-
derar vi att alla som vill använda laddboxarna 
har personliga RFID-brickor som registrerar varje 
laddtillfälle. Ni kan använda de brickor som redan 
finns eller köpa nya av oss.

”Vi skapar en välfungerande laddlösning som 
inkluderar installation, service och molntjänst 
för problemfri administration, för såväl er som 
företag som för era medarbetare.”

Uppkoppling

49 SEK 
per uttag/månad 

exkl moms

20
21

-1
2-

09



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 profes-
sionell 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. Här 
ingår en komplett leverans till era kontor och dessutom 
ett attraktivt erbjudande om laddbox hemma hos de 
medarbetare som har fossilfri tjänste- eller servicebil. 
Dessutom hjälper vi till med rådgivning inför er ansö-
kan om investeringsstöd från Naturvårdsverket, det så 
kallade Klimatklivet. 
Har ni redan laddinfrastruktur på plats kan ni fortfarande 
använda vår smarta molnlösning för smidig adminis-
tration och debitering. Assemblin Charges lösning 
fungerar för flera typer av laddboxar. Kontakta oss så 
berättar vi mer. 

För en problemfri användning över tid rekommenderar 
vi att ni tecknar ett av våra serviceavtal. Ett förebyg-
gande underhåll sparar både pengar och energi i läng-
den. Vi erbjuder flera olika paketlösningar, så att ni kan 
välja en nivå som passar just era behov. Det går även 
självklart att ta fram en skräddarsydd lösning. 
För er trygghet genomför vi ett årligt platsbesök, där vi 
kontrollerar att era laddboxar fungerar optimalt. Vi kan 
också erbjuda extra säkerhetsåtgärder, som övervak-
ning och kortare inställelsetid. 

charge@assemblin.se
www.assemblincharge.se

Vi finns nära er 

Vi finns alltid tillhands


