
REXOLUTION
Nyckelfärdig elbilsladdning 
för din fastighet



TRYGGT, LÖNSAMT OCH MILJÖSMART

Förvandla din fastighet till en grön 
och lönsam  «tankstation» för elbilar

Rexel har utvecklat Rexolution, marknadens  kanske 
smidigaste och säkraste system för att hantera 
 elbilsladdning i fastigheter. Och allt digitalt så klart. 

Antalet elbilar och laddhybrider på de  svenska 
vägarna ökar stadigt och därmed växer också 
 behovet av att kunna ladda sin elbil – på jobbet, 
via sin bostadsrättsförening eller när man åker och 
 handlar i ett centrum.

VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN
Via Rexolution erbjuder vi en trygg  lösning med allt 
från förstudie och installation till  administration, 
kundtjänst, service och  support samt underhåll. Kort 
sagt ett ” nyckelfärdigt” system för elbilsladdning i 
alla typer av fastigheter. 

Dessutom skapas det omgående en ny 
 intäkts källa för fastigheten samtidigt som både 
tillfälliga besökare och fasta hyresgäster får ta del av 
en förbättrad, miljövänlig service. 

VI HJÄLPER
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FÖR DIN  
FASTIGHET



EN KOMPLETT LÖSNING

SÅ FUNGERAR DET – STEG FÖR STEG
Först och främst tar vi reda på vilka förut sättningar 
som finns för den aktuella fastig heten och vilka 
 behov som besökarna/ hyresgästerna har. Hur 
 många potentiella laddplatser finns? Hur mycket 
energi kan fastigheten sälja? Var är elcentralen 
 placerad? Hur ska installationen se ut?

Det följs sedan upp av en kalkyl över  intäkterna, 
investeringen och förväntad ”return on investment”. 
Ett bra beslutsunderlag är en förutsättning för ett 
klokt affärsbeslut.

INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING 
Nästa steg är installation och driftsättning av 
certifierade installatörer. När det kommer till 
 distributionen av själva elen är det naturligtvis upp 
till fastighetsägaren själv att välja leverantör. Med 
laddboxar och laddstolpar på plats aktiveras sedan 

användarna (besökare eller hyresgäster) via en app 
och kan börja ladda sina bilar.

DIGITAL PLATTFORM 
Supportärenden, serviceavtal, statistik, avtals
signering, kösystem och fakturering sköts och 
 hanteras via Rexolutions digitala plattform. Det är 
enkelt att se vem som har laddat, hur mycket och till 
vilken kostnad. Den digitala plattformen fungerar 
även utmärkt för  kommunikation så att användarna 
direkt i sin app kan få driftinformation, meddelanden 
och även support.

Just support är en viktig del av Rexolution. Vi 
ser till att saker och ting fungerar – dygnet runt, alla 
dagar. Inte bara för den som parkerar, utan också att 
allt rullar på även för fastighets ägaren.
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DIN FASTIGHET?

ELBILSLADDNING FÖR 

FASTA HYRESGÄSTER  
(INTERN LADDNING)

Rexolution erbjuder fastighetsägare, bostadsrätts
föreningar och arbetsgivare ett komplett digitalt 
system med total kontroll över  parkeringsytorna. 
Rexolution tar hand om allt – det enda som behövs 
är att bestämma priset för själva laddningen.

•  Tillgång till Rexolutions digitala plattform
•  Auktorisering för start/stopp av laddning  

via appen Rexolution
•  Mätning av energiförbrukning på individnivå
•   Möjlighet att skicka meddelanden och 

 information till hyresgäster
•  Slutkundsfakturering
•  Kundsupport dygnet runt

ELBILSLADDNING FÖR 

TILLFÄLLIGA HYRESGÄSTER  
(PUBLIK LADDNING)

Laddplatserna blir tillgängliga i Laddkoll, en av 
 Sveriges populäraste appar för elbilsladdning, 
samt på en mängd andra sajter. Debitering sker via 
kreditkort och i slutet av månaden får ägaren av 
ladd stationen (fastighetsägaren) intäkten  utbetalad 
till sig. Rexolution ansvarar för all debitering och 
 administration – det enda som behövs är att 
bestämma priset för själva laddningen.

•  Digital plattform där man som   
elbilsägare startar och stoppar  
laddningen via appen Laddkoll

•  Kundsupport dygnet runt
•  Felsökning på distans
•  Detaljerad statistik över förbrukning  

samt  användandet av laddarna
•  Fakturering/debitering till bilisten

Rexolution tel 08–12 13 19 00  
  rexolution.se

Rexel är en av världens största elgrossist koncerner med 
 verk samhet i 26 länder. Rexel Sverige har ca  800   med arbetare 
på 62  platser och en  omsättning på över 5,3   miljarder SEK. 
Rexel Sverige äger butikskedjorna Selga,  Storel och Moel.


