Laadpas en sleutelhanger
Bij de bestelling van een laadstation wordt standaard één EV-Box
laadpas meegeleverd. Extra EV-Box laadpassen en sleutelhangers voor
uw eigen laadstation(s) kunt u aanvragen.
Onze passen zijn ook te gebruiken bij alle openbare laadpalen in
Nederland en binnen het EV-Box netwerk in het buitenland.
Wist u dit? Met een laadpas van EV-Box maakt u altijd gebruik van
groene stroom op openbare laadpunten in Nederland! U heeft daarvoor
een laadpas-abonnement op het BackOffice beheersysteem nodig van
€ 3,75 per maand.
De verrekening van de laadtransacties gebeurt maandelijks volledig
automatisch. Indien gewenst, zijn deze laadpassen ook met uw
bedrijfslogo uit te voeren (minimum 100 stuks).
Op verzoek kunnen wij laadpassen leveren die u in staat stelt naast
elektrisch laden, tevens brandstof af te rekenen. Dit bieden wij u aan in
samenwerking met MTC en Travelcard. Bel ons voor meer informatie op
088 77 55 444.
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Dit document dient enkel ter informatie en vormt geen bindend bod voor EV-Box. EV-Box heeft de inhoud van dit document naar het beste
van zijn kennis opgesteld. Er wordt geen impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
geschiktheid van de inhoud, de producten en diensten die erin vermeld zijn voor een bepaalde toepassing. Specificaties en prestatie data
bevatten gemiddelde waarden binnen de toegestane toleranties op de van toepassing zijnde specificaties en kunnen worden gewijzigd
zonder kennisgeving vooraf. Neem voorafgaand aan een bestelling altijd contact op met EV-Box voor de laatste informatie en specificaties.
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