
Med Clever får du ubegrænset opladning hjemme og på farten til din 

El-bil. Med Clevers app på din smartphone, kører du ikke forgæves, 

når din bil skal lade. Find den hurtigste rute til den nærmeste lader. 

Du kan også tjekke, om den er ledig, og hvilken stiktype der er 

tilgængelig.

STARTPAKKE TIL DIN EL-BIL

FÅ FULD FRIHED MED CLEVER

0 kr.

Clever Unlimited Network

Ubegrænset opladning

på Clevers ladenetværk

Clever Unlimited

Ubegrænset opladning

på ladeboks hjemme og

Clevers ladenetværk

7.500 kr.

Bestil Clever unlimited eller Clever Unlimited Network hos 
Jans Auto, når du køber en ny El-bil



Clever Unlimited

Ubegrænset opladning hjemme 

Installation af ladeboks

Ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk

Lade brik til Clevers ladenetværk

749 kr./md

Clever Unlimited Network

Ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk

Lade brik til Clevers ladenetværk
625 kr./md

Bestil Clever unlimited eller Clever Unlimited Network hos 
Jans Auto, når du køber en ny El-bil

Vær opmærksom på, at der ikke medfølger løst ladekabel, som skal benyttes til ladeboksen hjemme. Alle priser er 
inkl. moms med binding i seks måneder. Mindsteprisen for El-bil er 11.994 kr. med Clever Unlimited og 3.750 kr. med 
Clever Unlimited Network købt hos Jans Auto. Tilbuddet gælder for både private og erhverv. Dog ikke kunder, der 
anvender bilen som hyrevogn. Priserne forudsætter betaling via Betalingsservice -ellers tillægges gebyr på 49 kr. per 
måned. Ladeboksen med ubegrænset garanti er Clevers ejendom og installeres på en valgfri privatadresse. Kunden 
skal sørge for nedtagning ved ophør af abonnementet. Der kan være ekstra ydelser ifm. installationen, fx stillads- og 
gravearbejde, som kunden betaler. Læs mere på clever.dk/installation. Hvert kvartal tilbagebetales den mængde 
strøm, der er brugt til opladning af bilen. Tilbagebetalingen følger gældende tilbagebetalingssats, som kan findes på 
clever.dk/tilbagebetaling. For at kunne modtage tilbagebetaling er det et krav, at kunden har tilmeldt abonnementet 
til Betalingsservice. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer. Clevers vilkår og betingelser 
findes på clever.dk/vilkaar.


