SMIDIG LADDNING FÖR FASTIGHETEN
Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigaste
förutsättningarna för omställningen till elbil. Som fastighetsägare har du därför stor
chans att påverka och bidra till omställningen genom att erbjuda dina boende och
hyresgäster laddning. Laddbehovet kan förändras med tiden och med Bee får du
en skalbar laddlösning som kan anpassas efter hyresgästernas växande behov.

Fördelar med Bee´s helhetslösning:
•

Laddhjälp dygnet runt.

•

•

Laddstationerna passar alla
laddbara bilar.

Minimal administration – vi
fakturerar användaren direkt.

•

Dynamisk laststyrning - optimerar
laddningen och sparar pengar.

•

Sätt priset själv per kWh och få
ersättning för de kWh som används
i laddstationen.

•

Tillgång till Sveriges största
publika laddnätverk vilket ger en
sömlös laddning och en bättre
upplevelse.

•

•

Helhetsleverantör – allt från
laddstation till installation, service
och administration.
Automatisk uppdatering av
laddstationens mjukvara.

•

Du bestämmer vem som får tillgång
till laddstationen.

•

Rättvist – alla betalar för sin egen
förbrukning.

TO BEE OR NOT TO BE
Bee Charging Solutions är en av de ledande laddoperatörerna för elbilar i Sverige och
utvecklar innovativa laddlösningar som är anpassade för elbilsföraren, inte bilen. Med
våra sömlösa laddlösningar kan du ladda där du är; hemma, på jobbet och längs vägen
i vårt publika laddnätverk. Välkommen till Bee och en positiv rörelse framåt. Besök oss
gärna på bee.se

Laddstation
Våra laddstationer tillverkas av de ledande leverantörerna på marknaden och har en hög driftsäkerhet. Vi
rekommenderar den laddstation som passar ditt behov
bäst och montage går att utföra på både vägg och i
mark. I laddlösningen ingår dynamisk laststyrning vilket
optimerar laddningen då effekten fördelas. Då behöver
du inte säkra upp och sparar dessutom pengar. Behörighet för att kunna ladda på laddstationen styrs av att
användarna identifierar sig med sin personliga laddbricka från Bee.

Projektering och platsbesök
De flesta fastighetsägare vill gärna ha alla kostnader på
plats innan beslut fattas. För de som inte har en egen
installatör brukar därför det första steget vara att beställa ett platsbesök från oss. Då kommer en certifierad
installatör till fastigheten, undersöker i elcentralen, ger
förslag på placering av laddstationen och tar fram en
slutrapport med ett fast pris för installation. Därefter har
ni alla underlag som behövs för att enkelt gå vidare med
projektet.

Installation och driftsättning
Som helhetsleverantör kan vi utföra hela installationen.
Föredrar ni att använda er egen installatör får ni instruktioner av oss för att genomföra installationen. I driftsättningen kopplas laddstationen upp mot vårt system för
att sedan övervakas kontinuerligt av vår driftcentral.

Läs mer på bee.se

Bee Charging Solutions
+46 70 003 39 00

sales@bee.se
bee.se

Serviceavtal
Vi tar hand om all service kring laddlösningen så att du
slipper hantera detta. Dels kan vi starta om laddaren
och felsöka på distans men även komma ut på plats
vid behov. Dessutom kan användaren alltid få laddhjälp hos vår kundservice dygnet runt, via telefon.

Adminstrationsavtal
I administrationsavtalet erbjuder vi en betalningsfunktion anpassad efter ditt behov. Vi kan fakturera
slutanvändaren direkt och skicka detaljerad förbrukningsstatistik per laddstation och användare. Som
fastighetsägare har du alltid kontroll över vem som
ska ha tillgång till laddstationen.

Tillgång till Bee´s publika laddnätverk
Genom sin personliga laddbricka får dina boende och
hyresgäster även tillgång till Bee´s publika laddnätverk
i Sverige. Laddstationerna är enkla att använda och
passar alla laddbara bilar så att man snabbt kan komma
vidare. Med appen Bee Charging finns alltid närmsta
laddstation tillgänglig direkt i mobilen.

