
ØNSKER DU EN ØKONOMISK OG LANGSIGTET LADELØSNING TIL DIN PLUG-IN HYBRID?

I samarbejde med HomeCharge tilbyder Jeep en smart, nem og langsigtet ladeløsning til dit hjem – 

helt uden binding. Du ejer din egen ladeboks og betaler for eget strømforbrug. Satser du på at køre 

meget på ren el i hverdagen, og har du mulighed for at lade din plug-in hyrbid derhjemme, kan du 

overveje et serviceabonnement, hvor du har mulighed for at få refusion af din strømafgift. 

Læs mere på www.homecharge.dk

SMART OG LANGSIGTET
LADELØSNING TIL DIT HJEM

KOM GODT FRA START MED
HOMECHARGE
HomeCharge er den intelligente ladeboks, du styrer med 
mobilen. Standardløsningen inkluderer: 

• Ladeboks fra norske Easee 
• 11 kW installation af autoriseret el-installatør fra 
 Dansk Kabel TV*
• On-site demonstration
• Ladeboks styres via App og opdateres automatisk

9.999 KR.

FÅ MERE MED HOMECHARGE
SERVICEABONNEMENT
Serviceabonnementet er valgfrit – men betaler sig.
HomeCharge serviceabonnement inkluderer: 

• On-site service
• Automatisk online aflæsning af ladeboks
 samt refusion af strømafgift fra SKAT på
 1,12 kr./kWh**
• Ingen binding

99 KR./MD.

Langsigtet ladeløsning 
som virker både til din 
plug-in hybrid og elbil

*  Jeep’s plug-in hybrid lader på en fase, hvilket betyder at den i Danmark kun må trække 16 ampere i et privat 
 hjem og dermed lade op til 3.7 kW.
** Forudsat at SKAT fastholder refusionsordning til 2030, og at abonnementet justeres tilsvarende i forbindelse
 med udløb af refusionsordning.



Oplad din plug-in 
hybrid, når og hvor 
det passer dig til en
fast månedlig pris

UBEGRÆNSET OPLADNING
– BÅDE PÅ FARTEN OG DERHJEMME

INSTALLATION AF LADEBOKS OG TILBAGEBETALING AF STRØM HJEMME
Når du har bestilt Clever Unlimited til plug-in hybrid hos din Jeep® forhandler, sørger Clever for installationen hjemme hos dig. Og da du betaler 

for ubegrænset opladning hver måned gennem dit abonnement, tilbagebetaler Clever dig for den mængde strøm, du har brugt til opladning 
hjemme efter gældende tilbagebetalingssats. Det sker helt automatisk hvert kvartal. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling

CLEVER UNLIMITED*
Til dig, der har mulighed for at have en ladeboks
derhjemme.  

• Ubegrænset opladning derhjemme
• Installation og lån af Clevers ladeboks
• Ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk
• Ladebrik til Clevers ladenetværk

Månedlig pris for plug-in hybridbiler:

369 KR./MD.

Installation af ladeboks:

7.999 KR.
Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.): 10.213 kr.

CLEVER UNLIMITED NETWORK*
Til dig, der bor i lejlighed eller kun ønsker adgang
til ladenetværket 

• Ubegrænset opladning på Clevers ladenetværk
• Ladebrik til Clevers ladenetværk

Månedlig pris for plug-in hybridbiler:

245 KR./MD.
Mindstepris i bindingsperioden (6 mdr.): 1.470 kr.

*Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere på clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Installation af ladeboks:
ekstraomk. kan forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv., inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK). Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for 
den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling. 

ØNSKER DU AT FÅ NY ENERGI PÅ BILEN, NÅR OG HVOR DET PASSER DIG? 

Jeep
®
 samarbejder med Clever, så du kan få ubegrænset adgang til Clevers ladenetværk,

og samtidigt lade bilen alt det du vil på ladeboksen hjemme for en fast månedlig pris.


