
 

Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor A/S. 14 dages fortrydelsesret. 
Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. 
*Installation: privatadresse i DK; ekstraomk. kan forekomme, fx. ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.  
**Tilbagebetaling: hver md. tilbagebetaler Clever et beløb til dig for den mængde strøm, du har brugt på 
opladning via ladeboksen hjemme: Tilbagebetaling = dit kWh-forbrug X gns. strømpris/kWh (dvs. spotpris, 
afgifter, tariffer og moms) i DK kl. 23-06 den pågældende md. Du betaler for hele din husstands strømforbrug 
til din ellevarandør, inkl. forbruget på Clevers ladeboks. Dækningen af dine strømomk. til opladning afhænger 
af din elaftale og tidspunktet du lader. Se: clever.dk/tilbagebetaling. 
***Variabelt og forbrugsbaseret energitillæg fra 01.01.23: pålægges hvis den gns. strømpris/kWh (dvs. 
spotpris, afgifter, tariffer og moms) er over 2,25 kr./kWh i DK den pgl. md. Tillæg = den del af den gns. md. 
strømpris/kWh, som overstiger 2,25 kr./kWh x dit md. kWh-forbrug, se: clever.dk/energitillaeg 
****Midlertidigt energitillæg frem til 31.12.22: pga. høje strømpriser. Se mere: clever.dk/energitillaeg 
 
Prisliste opdateret d. 28. september 2022 

 
 
 
Opladning til plug-in hybridbiler fra Audi med Clever 
 

 
 
Læs mere på clever.dk/elbiler/audi 

 Clever Unlimited Clever Unlimited Network  

 

Abonnementspris fra 01.01.23 

Grundabonnement 369 kr./md. frem til 31.03.23.  
Herefter: 449 kr./md. 

245 kr./md. frem til 31.03.23.  
Herefter: 449 kr./md. 

Variabelt og forbrugsbaseret energitillæg:  
Beregnes som den del af den gns. md. strømpris, 
som overstiger 2,25 kr., x dit kWh-forbrug*** 

Variabel Variabel 

 

Abonnementspris frem til 31.12.22 

Grundabonnement 369 kr./md. 245 kr./md. 

Midlertidigt energitillæg**** 390 kr./md.  390 kr./md. 

Installation af ladeboks* 7.500 kr. - 

Mindstepris i bindingsperioden (2 mdr.) 
Afhænger af startdato og beregnes som 
2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + 
installation 

Variabel Variabel 

Adgang til hele Clevers offentlige ladenetværk ✓ ✓ 

Intelligent opladning hjemme ✓ - 

Automatisk tilbagebetaling på en del af dine 
strømomk. når du lader hjemme. Satsen 
beregnes som et gns. af pågældende måneds 
strømpris i DK kl. 23-06.** 

✓ - 


