
Enklare 
effektivare 
elbilsladdning
Så hjälper vi ditt företag
att rulla in i framtiden



En fråga om överlevnad
Den gröna omställningen är inte längre ett val

Vår planet krisar. Och världens länder har 
äntligen börjat agera på riktigt. Globala 
miljömål omvandlas till nationella insatser 
där både statliga verksamheter och 
privata företag aktivt jobbar för att sänka 
koldioxidutsläppen. 

Bensin- och dieseldrivna fordon är dock 
en stor miljöutmaning, där mycket behöver 
göras på kort tid. Även här i vårt land. 
Bilåkandet står för nära 20 procent 
av Sveriges totala klimatutsläpp. 

Idag rullar ungefär 240 000 laddbara 
personbilar på Sveriges vägar. Cirka 
fem procent av personbilsflottan. 

Stockholms handelskammare har i en 
prognos räknat ut att motsvarande siffra 
kommer att vara 2,6 miljoner till 2030 (gäller 
ett medelscenario). Det motsvarar hela 50 
procent av det totala antalet personbilar.

Och redan under 2022 kommer ungefär 
var tredje såld bil i Sverige att vara 
en elbil (källa: Bil Sweden).

Tendensen är alltså tydlig. Men det finns 
ett problem. Antalet laddstationer är 
alldeles för få – redan idag. Lösningen 
ligger i att skapa möjligheter för människor 
att ladda sina bilar på fler platser. 
Till exempel i anslutning till arbetsplatsen.

Begreppet ”grön omställning” avser 
den tekniska men också sociala och 
ekonomiska omställning som världen 
redan har påbörjat för att 
nå fossiloberoende. 

Arbetet sker samtidigt som den 
snabba utvecklingen av digital teknik. 

Ett exempel på det är framväxten av 
en elektrifierad och självstyrande 
fordonsflotta som reducerar kol-
dioxidutsläppen. (Svenska ESF-rådet)

Grön omställning 
i tre meningar

är ditt företag 
laddat?
Elbilarna blir fler och fler på Sveriges vägar. 
Däremot saknas det fortfarande tillräckligt med 
laddningsmöjligheter.

Så hur laddade människor än är att göra slut med 
sina fossildrivna trotjänare, har det inte varit helt 
enkelt.

Hittills. Men nu finns en väg. Den heter Revolt 
– en heltäckande lösning för elbilsladdning.

I den här broschyren får du veta hur Revolt leder 
företag och fastighetsägare in i framtiden redan 
idag. 

Det är dags att gå från ord till handling i den 
gröna omställningen.

Det är dags för Revolt.



Revolt har lösningen
ALLT Ditt företag BEHÖVER INGÅR

Intresse-
organisationen 
Power Circles 
översikt från juni 
2021. Vid årsskiftet 
2021/2022 
passerades 
milstolpen 300 000 
laddbara personbilar. 

Utvecklingen av 
antalet laddbara 
fordon i Sverige 
2021-2021 (källa: 
Elbilsstatistik.se).

laddbara fordon i sverige 2012–2021  

laddbara fordon i sverige
juni 2021

Revolts erbjudande för din verksamhet är lika enkelt som det 
är heltäckande: elbilsladdning hela vägen. 

Det betyder att vi planerar och projekterar. Att vi levererar all 
nödvändig hård- och mjukvara. Att våra certifierade elektriker 
ansvarar för all installation. Och att vi står för service och 
support. 

Revolt samarbetar med marknadens ledande tillverkare av 
laddsystem: Zaptec. Det är utvecklat i Norge – som är  det 
land i världen med högst andel elbilar. Systemet finns både 
för garage inomhus och parkering utomhus. 

Du kan göra ett avdrag 
på 50 procent – upp 
till 15 000 kronor per 
laddstation. Men ingen vet 
hur länge subventionen 
kommer att gälla. Ännu ett 
skäl att agera redan nu.

Klimatbonus 
till företag och 
fastighetsägare 
– men hur länge?

Zaptec Pro är själva laddstationen. Uppgraderad med 4G 
som säkerställer kontinuerlig sömlös kommunikation mellan 
laddstationerna. Med 4G i laddstationen behövs ingen ytterligare 
nätverkslösning – det betyder lägre kostnader. 

Zaptec Portal gör att du enkelt övervakar, balanserar och 
fördelar strömmen på bästa möjliga sätt mellan de olika laddarna.

Zaptec APM mäter effektuttaget för hela fastigheten och 
tilldelar automatiskt mer ström till elbilsladdning när fastigheten 
förbrukar mindre ström.

Zaptec Sense är en sensor till fastighetens elcentral som gör att 
elen utnyttjas på smartast möjliga sätt, samtidigt som den 
är skonsam mot säkringarna.

Mer om laddsystemet (kanske mest för tekniknördar):  Inbyggt 
jordfelsskydd

Ladda upp 
till 22 kW

Internationell 
standard

Låsbar 
laddkabel

Automatiska 
uppdateringar



Därför är Revolt 
rätt val för företag
Allt ingår – från planering till installation och support. 

Möjlighet att hyra ger bättre flexibilitet och belastar 
inte din ekonomi. 

Fördelaktigt finansieringsupplägg där försäkring ingår. 

Bara premiumprodukter som installeras av 
certifierade elektriker. 

Integration med ledande betalningslösningar, 
till exempel Easypark, om du vill automatisera 
debiteringen av laddelen.

Att Revolt ger dig en heltäckande 
abonnemangslösning är i slutändan 
enklare och mer kostnadseffektivt. Det 
medför inga driftskostnader och det är 
säkert.  Och finns fler fördelar för dig som 
företag och fastighetsägare: 

ANPASSA SNABBT OCH UTAN KRÅNGEL
Genom att du hyr vår lösning kan du enkelt 
skala upp den när fler medarbetare eller 
hyresgäster vill ha möjlighet att ladda. 

SKAPA NYA INTÄKTSKÄLLOR
Som fastighetsägare kan du ta ut en 
högre månadsavgift när du erbjuder 
elbilsladdning och/eller paketera 
parkeringsplatserna i olika prisnivåer där de 
med laddplats blir dyrare.
 
Som företagare kan du debitera dina 
medarbetare för laddningen – eller ta upp 
det som en förmån.

BIDRA TILL DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
Har din verksamhet en uttalad policy för 
hållbarhet och socialt ansvar blir den ännu 
tydligare när du erbjuder laddmöjligheter 
för elbilar. Du är aktivt med och bidrar till 
den gröna omställningen. 

BLI ATTRAKTIVARE SOM ARBETSPLATS
Överlag kommer din verksamhet att 
uppfattas som attraktivare för nya 
medarbetare och hyresgäster. Det blir helt 
enkelt en viktig konkurrensfördel.

Möjlighet att hyra 
istället för att köpa
SKALBART OCH VÄRDESKAPANDE



Förhoppningen från oss är förstås att den här broschyren 
gjort dig intresserad av vårt erbjudande. Av att bidra till den 
gröna omställningen. Av att få en ny möjlighet till intäkter. 
Av elbilsladdning hela vägen. 

Vad är då nästa steg?

Enklast är att du kontaktar oss och kort berättar lite om dina 
behov och förutsättningar. Då får du snabbt ett förslag på 
ungefärlig kostnad. 

Om det låter intressant gör vi en okulärbesiktning av 
din fastighet och parkeringsplatserna. Så att vår offert 
blir mer exakt.

Sedan kör vi. Och gör Revolt.

Kontakt
Ring oss: 010-161 46 00
Mejla oss: info@revolt.se
Läs mer om oss: revolt.se

Så tar du nästa steg 
Vi gör det enkelt att komma igång


