Kampanj – Svenska Golfförbundet
Erbjudande om Elbilsladdning för golfklubbar anslutna till
Svenska Golfförbundet via Clever

Bakgrund
Svenska Golfförbundet efterfrågar ett erbjudande om en
laddlösning för golfklubbarna. Syftet med erbjudandet är att
det ska vara lätt för klubbarna att etablera laddning och
erbjuda gäster med elbil eller plug-in-hybrid laddning i
samband med en fantastik golfrunda.
Golfklubbarnas behov är:
•

Enkelt helhetslösning (Laddstation, installation, drift)

•

Skalbar lösning som kan byggas på utefter hur att
behovet bland medlemmarna ökar

•

Minimal administration och undvika löpande kostnader

•

Göra klubben mer attraktiv och hjälpa golfare landet över
att gör bra miljöval

Erbjudande till Golfklubbar
anslutna till Svenska Golfförbundet
•
•
•

•

Laddstation med två laddboxar KEBA P30 med uttag för mode
3-laddkabel placerade på pelare, alternativt väggfäste.
Pris: 30.000 kr ex moms per laddstation.
I priset ingår utöver hårdvara och driftsättning, även
mobilkommunikation och service- och administrationsavtal under
24 månader. Värde ca 11.500 kr.
Installation tillkommer på löpande räkning eller på fast pris efter
platsbesök av Clever. Installation kan också utföras av egen
elektriker.

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 september 2018.

Publik eller intern laddning

Publik laddning

Intern laddning

Pris per kWh sätts efter Clevers abonnemang*
och hela intäkten
tillfaller Clever.

Golfklubben kan själv sätta pris per kWh,
alternativt bjuda på laddningen.

Golfklubben ersätts med 0,80 kr/kWh.

Foliering av laddstationerna av lokala
partners.

Clever sköter foliering av laddstationerna.
Laddstationen läggs upp i Clevers publika
laddnätverk (Sverige största).
Laddningen startas med kundens Cleverladdkort.
Clever sköter all administration och service
(kundtjänst 24/7) i den löpande driften för
bästa laddupplevelse. Klubben kan därför
fokusera på att erbjuda en bra golfupplevelse.
*https://clever.nu/laddkort/

Clever ersätts av klubben med 0,80 kr/kWh.
Clever sköter all administration och service
(kundtjänst 24/7) i den löpande driften för
bästa laddupplevelse. Klubben kan därför
fokusera på att erbjuda en bra
golfupplevelse.

Hur funkar det?
Hur tar man del av erbjudandet?
Erbjudandet gäller medlemmar inom Svenska Golfförbundet
och för att ta del av erbjudandet tar man kontakt med Clever
via sales@clever.nu och uppger kampanjkod ”Golfladdning
2018”.
Vad händer efter 24 månader?

Efter 24 månader kan golfklubben välja att förlänga service
och administrationsavtal enligt Clevers då gällande prislista.
Hur gör man för att ladda?
Golfklubbens medlemmar använder sitt Clever laddkort och
sin egen laddkabel Typ 2 (se bild till höger) för att starta
laddningen. Är det första gången följer användaren
instruktionen på laddstationerna.
Installation och elförsörjning?
Golfklubben behåller sitt nuvarande elavtal som
laddstationerna får ström från. Clever kan via sina
rikstäckande installationspartner rekommendera mest
kostnadseffektiva placering och installation av laddstationerna.

Varför Clever?

Problemfritt

Enkelt

Attraktivt

Clever sköter kundservice kring

Minimal administration.

Marknadsföring, tillgodose
medlemsbehovet och attrahera
nya greenfeegäster.

laddning och fakturafrågor.
Automatisk uppdatering av
laddstationernas mjukvara.

Laddstationerna passar alla
laddbara bilar på marknaden.
En part som kan hjälpa till med
allt från installation till drift.

Skalbart, en laddlösning som
kan växa vid behov.
Bra miljöval, golfklubben går
mot en fossilfri framtid.

Leasing eller direktbetalning
Som kund kan du välja att betala via faktura från Clever eller lägga upp kostnaden på leasing.
Clever samarbetar med Svea Ekonomi och kan tillsammans erbjuda ett leasingupplägg för laddstationen.

Exempel:
Leasing under 36 månader för en laddstation á 30.000 kr med ett restvärde på 10 %
Månadsavgift 904 kr*
Uppläggningsavgift á 400 kr tillkommer på den första fakturan.

*Kostnaden är beräknad 1 mars 2018 och kan komma att förändras.
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