Skalbar laddning för
företaget
En framtidssäker laddlösning
Genom att elektrifiera fordonsflottan och erbjuda
medarbetare samt besökare möjlighet att ladda sin bil,
skapar du rätt förutsättningar och bidrar till omställningen.
När vi installerar en laddlösning på ert företag så gör vi
det utifrån just er situation. Vi tar ett helhetsgrepp och
levererar en helhetslösning som är rätt dimensionerad för
ert företag. Därefter tar vi hand om drift och fakturering till
de anställda. Den framtidssäkrade laddlösningen kan sedan
enkelt anpassas och skalas upp efter behov. Dessutom kan
du få upp till 50% av investeringskostnaden i bidrag från
Naturvårdsverket. Läs mer om bidraget Ladda bilen här.

Det ska vara enkelt
Det ska inte bara vara enkelt för medarbetare och besökare
att ladda, det ska även vara enkelt för er att tillhandahålla
laddmöjlighet. När laddanläggningen är dimensionerad
och laddboxarna är installerade, tar vi hand om drift och
fakturering. Med vår laddlösning blir kostnadsfördelningen
rättvis. De anställda kan få en egen faktura från Mer och
betala för sina egna elkostnader. Med vår flexibla lösning
kan även företaget själv bestämma priset för laddning
och få automatisk återbetalning av laddintänken. Via vår
besöksladdning kan du även erbjuda besökare möjlighet
att ladda via appen Mer Connect Sverige. Vi erbjuder även
laddhjälp dygnet runt till våra användare.

Tryggt och kostnadseffektivt

Ett decennium av erfarenhet

Den dynamiska lastbalanseringen i våra laddboxar

Elektrisk mobilitet är nytt för många - men inte för oss! Vi

säkerställer att laddhastigheten justeras kontinuerligt efter

har samlat på oss erfarenhet, innovation och kunskap om

tillgänglig kapacitet. Bilarna laddas så snabbt som möjligt

elbilsladdning i över ett decennium. Mer är en internationell

utan att företaget behöver betala för extra kapacitet. Ni

laddoperatör som erbjuder laddning hemma, på jobbet och

får en trygg anläggning med största möjliga driftsäkerhet,

längs vägen och är en helhetsleverantör av laddlösningar.

samtidigt som anläggningen är kostnadseffektiv.

Läs om våra erbjudanden på se.mer.eco

Så här fungerar det:

1

Du tar kontakt med oss via vår
intresseanmälan eller telefon

2

Vi diskuterar era behov
tillsammans och dimensionerar
en anläggning som fungerar
både idag och i framtiden

3
4

Därefter sätter vi igång med
installationen
Laddanläggningen är nu redo
och i fortsättningen ansvarar
vi för drift, fakturering och
kundservice

Är ni redo att
underlätta omställningen
till e-mobilitet?

Smart laddbox

Vi ser fram emot att hjälpa er att

Vi kan utföra hela installationen. Vill ni hellre använda en egen

dimensionera en laddlösning som är

installatör får ni instruktioner av oss. Laddstationen kopplas upp mot

anpassad efter just ert företag.

vårt system för att kunna övervakas kontinuerligt av vår driftcentral.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst
och kostnadsfritt samtal.

Våra laddboxar tillverkas av ledande leverantörer och har en hög
driftsäkerhet. De kan monteras både på vägg och i mark.

Installation och driftsättning

Kommunikationslösning
För att göra det enkelt för er levereras laddlösningen nyckelfärdig
med mobiluppkoppling. Behörighet för att ladda styrs via
medarbetarens personliga laddbricka från Mer. Via appen Mer
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Connect Sverige kan även besöksare ladda hos er vid behov.

Serviceavtal
Vi tar hand om all service kring laddlösningen och kan starta om
laddaren och felsöka på distans men även komma ut på plats vid
behov. Användaren kan även få laddhjälp av vår kundservice 24/7.

Adminstrationsavtal
Våra betalningsfunktioner anpassas efter era behov. Vi kan fakturera
slutanvändaren direkt och skickar detaljerad förbrukningsstatistik
per laddare och användare. Detta gör det enkelt att hantera frågan
om redovisning av drivmedelsförmån till Skatteverket. Ni kan även få
automatisk återbetalning av er laddintäkt.

Mina sidor
Du får tillgång till vårt digitala gränssnitt vilket ger en helhetsbild
över laddningen och förbrukningsstatistik.

Tillgång till laddnätverket Mer
Laddnätverket Mer finns i hela Sverige och Norge. Med appen Mer
Connect Sverige hittar du närmsta laddstation direkt i mobilen.

