
Enkel och smidig elbilsladdning på campus
Genom att erbjuda laddning för eldrivna fordon vill vi bidra till hållbara transporter på, till och från våra 
campusområden.  I ett samarbete med laddoperatören Bee Charging Solutions vill vi göra det enkelt att kunna 
ladda bilen oavsett vilket lärosäte man besöker. Laddstationerna ingår i Bee’s publika laddnätverk i Sverige och 
syns i Bee’s app. Med appen kan man även betala, starta och stoppa laddningen. Användaren kan få laddhjälp 
dygnet runt, hela veckan av Bee’s kundservice.

Fördelar för lärosätet
• Möjlighet att hyra en laddplats ex. dagtid 

vardagar. Prata med Akademiska Hus vid 
intresse.

• Enkel redovisning av drivmedelskostnader för 
tjänstebilsföraren.

• Laddstationerna syns i Bee’s app och Bee’s 
laddkarta.

• Gör det enkelt för besökaren att ladda 
med samma betalsätt och funktion för alla  
campus.

• Bee tar hand om frågor kring laddningen och 
erbjuder laddhjälp dygnet runt, hela veckan.

Fördelar för användaren
• Kan ladda enkelt, smidigt och tryggt när 

bilen ändå står parkerad.
• Samma betalsätt via app eller laddbricka 

oavsett campusområde samt vid laddning 
längs vägen i Bee’s publika laddnätverk.

• Enkelt att hitta till laddstationerna via 
Bee´s app eller laddkarta.

• Möjlighet att välja mellan olika ladd-
abonnemang beroende på laddbehov.

• Laddhjälp dygnet runt, hela veckan av 
Bee’s kundservice.



Läs mer på bee.se
Bee Charging Solutions
+46 70 003 39 00

Säker, enkel och smidig laddning
Våra laddstationer tillverkas av ledande leveran-
törer och har en hög driftsäkerhet. I samarbete 
med Bee kan vi erbjuda en laddeffekt på 3,7-22 
kW. Laddstationerna är enkla att använda och 
passar alla elbilar och laddhybrider på mark-
naden. Laddningen kan startas och stoppas 
med Bee’s app eller med en laddbricka från Bee. 
Laddinstruktioner står på laddstationen.

Ladda och betala
Med Bee’s app kan man enkelt hitta närmaste 
laddstation, starta och stoppa laddning samt 
hanterabetalning. I appen ser användaren även 
alla tidigare laddningar. Användaren kan även 
ladda med en personlig laddbricka från Bee 
som beställs kostnadsfritt på bee.se. Bee faktu-
rerar användaren för laddningen månadsvis.
Appen Bee Charging
Beställ laddbricka

Bee’s publika laddnätverk
Laddstationerna på campusområdet ingår 
i Bee’s publika laddnätverk som finns i hela 
Sverige exempelvis längs motorvägar, på ben-
sinstationer, vid köpcentra, tågstationer och 
flygplatser. 

Laddstationerna syns i Bee’s app Bee Charging, 
på Bee’s laddkarta på bee.se, marknadsledande 
kartjänster som Google maps samt publice-
ringsplatser som laddinfra.se och uppladdning.
nu.

Vad kostar det att ladda?
Välj mellan olika laddabonnemang beroende på 
laddbehov. Med appen gäller f.n. laddabonne-
manget Bee Flexible.
Bee Flexible: Ingen månadsavgift och man 
betalar bara för elen som laddas. Priset är f.n. 3 
kr per kWh.

Bee Around: Laddar man exempelvis ofta på ett 
visst campusområde passar Bee Around bäst. 
För 399 kr per månad laddar man fritt i hela 
Bee’s publika laddnätverk.
Bee’s laddabonemang

Laddhjälp dygnet runt, hela veckan
Användaren kan få laddhjälp dygnet runt, hela 
veckan av Bee’s kundservice på telefon 077 44 
33 900. Övriga frågor som t ex fakturafrågor 
besvaras vardagar mellan 08 - 16.30 eller via 
kundservice@bee.se. 

Hjälp med laddstationen
Bee tar hand om eventuella problem med ladd-
stationen. Dels genom att starta om laddsta-
tionen och felsöka på distans och även direkt 
på plats vid behov. Vid problem, kontakta Bee’s 
kundservice.

https://bee.se
https://bee.se/app/
https://bee.se/webbshop/
https://bee.se/kundservice/laddabonnemang/

