Bravida Charge
Totallösningen från Bravida

inkl. laddbox, installation, support, administration och betallösning
Med Bravida Charge kan du som fastighetsägare, företag
eller bostadsrättsförening på ett enkelt och problemfritt sätt
erbjuda dina medarbetare, kunder och boende trygg och
säker laddning av fordon.
- utan att du behöver bekymra dig om adminstration och
betallösning.
Bravida erbjuder en totallösning, där du själv sätter priset för
laddningen samt vem som ska få tillgång till laddarna
- Vi på Bravida sköter resten.

Det finns möjlighet att ha olika användarprofiler med differentierade priser, som ni sätter själva. Bravida kan bistå
med rådgivning vid prissättning.
Du står själv för inköp och betalning av elen som förbrukas
via laddarna, på samma sätt som all övrig el du använder i
fastigheten.

Så lätt är det!

Bravida installerar
laddboxen
Laddaren kopplas upp
till “Bravida Charge”

Användare laddar ner
“Bravida Charge App” på
App store eller Google Play

Förbrukningen
skickas automatiskt till
“Bravida Charge”

Skapar konto samt aktiverar
mot laddaren och startar
laddningen.

Beloppet dras från
användarens betalkort.

Varje månad tar vi
ut statistik på förbrukning
av er laddanläggning och
betalar ut det belopp som
ni är berättigade till med
avdrag för transaktionsavgift.

Bravida Charge
Bas

Bravida Charge + Bravida Charge ++
Hårdvarusupport

Hårdvarusupport
& betallösning

Komplett laddboxinstallation

+

+

+

Aktivering av laddbricka (val på valda laddningsställ)

+

+

+

Uppkoppling med driftövervakning och fjärrsupport
av laddboxarna.

+

Förbrukningsrapport, belastnings- och
förbrukningsutveckling.
Felavhjälpning inom 2 arbetsdagar

(debiteras enligt tilläggsprislista)

+

(Dagtid)

(Dagtid)

+

+

+

+

Betallösning

+

Driftsättning av laddare i Bravida Charge

5 000 kr för upp
till 10 laddpunkter,
sedan 500kr/st

5 000 kr för upp
till 10 laddpunkter,
sedan 500kr/st

Abonnemang per laddpunkt

AC B2B 89:-/mån
AC B2C 29:-/mån
DC 299:-/mån

AC 89:-/mån
DC 299:-/mån
Om 24/7 XX:-/mån

Transaktionsavgift betallösning

10%

Laddboxinstallation

Felavhjälpande underhåll

•

•

Bravida levererar en komplett laddboxinstallation inkl
vägledning i val och diskussion om framtida behov.

Felåtgärder i fält påbörjas inom 2 arbetsdagar.
Akut utryckning kan tecknas mot tillägg.

Fjärrsupport

Uppdatering/utökning

•

•
•

Med Bravida Charge är er laddanläggning uppkopplad
och ni har tillgång till fjärrsupport.

Uppdateringar av systemet sker via fjärruppkopplingen.
Uppdraget kan löpande utökas med fler laddboxar och
fler tjänster.
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