
Opladning til beboere

    Sådan bruger I laderen
Har laderen ikke fastmonteret kabel, skal man bruge et løst ladekabel og en ladebrik fra 
Clever for at lade bilen. Begge dele følger normalt med som en naturlig del af købet eller 
leasing af bilen. Har laderen et fastmonteret kabel, er Clever-ladebrikken det eneste, man 
skal bruge for at starte opladningen.

Start og stop opladning
1. Scan ladebrikken på laderen
2. Sæt kablet i laderen og derefter i bilen
3. Opladningen starter

Stop opladningen ved at scanne ladebrikken eller frakoble ladekablet i bilen.

    Opladning på din ladestander
Både beboere og gæster kan nemt lade på jeres ladestander, da afregningen sker 
direkte mellem Clever og brugeren - uanset type af Clever-abonnement, og hvordan 
man betaler for opladningen. 

I får automatisk tilbagebetaling af ladeudstyrets strømforbrug, og Clever tager sig af 
afregningen direkte med brugerne af udstyret.  



Med en Clever Link-ladebrik har du fri adgang til foreningens ladere og i øvrigt alle 
Clevers offentlige ladestandere. Du betaler løbende for den strøm, du bruger. Helt 
simpelt.

Andre løsninger fra Clever
Der er flere fleksible muligheder, hvis ikke Clever Link passer til dit behov. Du kan 
f.eks. lade ubegrænset med Clever Unlimited - både hjemme og på farten.

Find ud af, hvilket abonnement der passer bedst til dig.

Clever Link

 Gå til bestilling

https://clever.dk/produkter/abonnementer/
https://clever.dk/clever-link


Med Clevers app i lommen er du aldrig langt fra 
næste opladning på Danmarks største netværk. 
Appen guider dig til den næste ledige Clever-
ladestander, og du kan... 
• Betale for opladningen direkte fra appen med

kreditkort, Apple Pay eller MobilePay

• Søge på både almindelige, hurtige og lynhurtige
ladestandere (11-300kW)

• Navigere til ladestander med Google Maps

• Få trin for trin-vejledning, når man møder en ny
type ladestander

Download Clever-appen til iPhone
Download Clever-appen til Android

Hjælpen er altid nær
Har I spørgsmål eller udfordringer i foreningen, sidder Clever klar med personlig hjælp 

og gode råd. Kontakt Clevers erhvervssupport, hvis I har spørgsmål.

Erhvervssupport
Ring 82 30 30 30 og tast 4

erhverv@clever.dk

Kontakt Clevers kundeservice, hvis du har spørgsmål til Clever Link.

Kundeservice
Ring 82 30 30 30 og tast 1

kundeservice@clever.dk

     Har du ikke Clever-appen?

     Se hvor I kan lade
I kan selvfølgelig lade på alle foreningens ladere. Se alle Clevers offentlige ladepunkter på 
appen eller på ladekortet på hjemmesiden. Her kan man også se om et ladepunkt er ledigt 
og klar til brug.  

     Clevers app er altid lige ved hånden

https://apps.apple.com/dk/app/clever-a-s/id1359124777
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.clever.app
https://ladekort.clever.dk/?_ga=2.58010026.186412343.1635332907-1712875655.1614762734#/?lat=55.8630216&lng=9.519881&zoom=7&location&filter=regular,fast,ultra



