Bravida Charge
Bravidan kokonaisratkaisu

mukana latausasema, asennus, tuki, hallinta ja maksuratkaisu
Bravida Chargen avulla kiinteistön omistaja, yritys tai asuntoosakeyhtiö voi tarjota turvallisen ja luotettavan ajoneuvojen
latauksen työntekijöille, asiakkaille ja asukkaille helpolla ja
häiriöttömällä tavalla.
– Hallinta- ja maksuratkaisusta ei tarvitse huolehtia.

Käyttäjäprofiileja voi olla useita ja niissä erilaiset itse
asettamasi hinnat. Bravida voi neuvoa hinnoittelussa.
Vastaat latauslaitteiden kautta kulutettavan sähkön
hankinnasta ja maksamisesta kaiken muun kiinteistössä
käytettävän sähkön tavoin.

Bravida tarjoaa kokonaisratkaisun, jossa määrität latauksen
hinnan ja henkilöt, joilla on latauslaitteiden käyttöoikeus
– Me Bravidalla hoidamme loput.

Niin helppoa se on!

Bravida asentaa
latausaseman.
Latauslaite kytketään
Bravida Charge -ratkaisuun.

Käyttäjät lataavat Bravida
Charge App -sovelluksen
App Storesta tai Google
Playsta.
Tili luodaan, latauslaite
aktivoidaan ja lataus voidaan
aloittaa.

Kulutustiedot lähetetään
automaattisesti Bravida
Charge -ratkaisuun.
Summa veloitetaan
käyttäjän maksukortilta.

Luomme joka kuukausi
tilaston latauslaitteiston
kulutuksesta ja
maksamme summan,
johon olet oikeutettu
tapahtumamaksulla
vähennettynä.

Bravida Charge
Perustaso

Bravida Charge + Bravida Charge ++
Laitteistotuki

Laitteistotuki ja
maksuratkaisu

Koko latausasemalaitteisto

+

+

+

Latauspoletin aktivointi (valittavissa tietyissä latauspaikoissa)

+

+

+

Yhteys latausasemiin ja käytönaikainen valvonta sekä
etätuki.

+

(Arkipäivisin)

+

+

+

+

Kulutusraportti sekä kuormituksen ja kulutuksen
kehityksen seuranta.
Vian korjaus 2 työpäivän kuluessa
(veloitetaan lisähinnaston mukaan)

Maksuratkaisu

+

Latauslaitteiden käyttöönotto Bravida Charge
-sovelluksessa
Tilaukset latauspistettä kohti

500€ kun latauspisteitä on
enintään 10; sen jälkeen
50€/kpl

500€ kun latauspisteitä on
enintään 10; sen jälkeen
50€ / kpl

AC B2B 9€/ kuukausi
AC B2C 2€ / kuukausi
DC 30€ / kuukausi

AC 9€/kuukausi
DC 30€ / kuukausi
Jos 24/7, XX€/ kuukausi

Maksuratkaisun tapahtumamaksu

10 %

Latausasemien asennus

Viat korjaava huolto

•

•

Bravida toimittaa koko latausasemalaitteiston
asennettuna, sisältäen opastuksen ja keskustelun
tulevien tarpeiden osalta.

Etävalvonta
•

Bravida Chargen avulla latauslaitteistosi on kytketty
etävalvontaan ja etätuki on käytettävissä.

+

(Arkipäivisin)

Vikojen korjaus kentällä aloitetaan 2 työpäivän
kuluessa.
Äkilliset hälytysluonteiset työt voidaan sopia
lisämaksusta.

Päivitys/laajennus
•
•
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Järjestelmän päivitykset tehdään etäyhteyden kautta.
Tilausta voidaan jatkuvasti laajentaa latausasemilla ja
lisäpalveluilla.

