
Simply
Connect
Smart og effektiv opladning 
derhjemme – helt enkelt.



Effektiv og smart 
ladeboks inkl. 
serviceaftale

Du ejer ladeboksen, lader til egen strømpris og 
modtager afgiftsrefusion.

Med en ladeløsning fra Spirii er du sikret den bedste og billigste 
ladeløsning derhjemme. Med markedets mindste 22 kW ladeboks 
i højeste kvalitet og en serviceaftale inkl. refusion af elafgift, får du 
ikke bare den billigste, men også mest effektive og fremtidssikrede 
ladeløsning. Du ejer ladeboksen og vi sikrer fuld garanti, service og drift.

I Spirii gør vi det nemmere for alle at køre i elbil, så vi sammen kan 
gøre vores fælles verden grønnere, mindske CO2-udledninger og undgå 
unødvendig støj- og luftforurening.

Vi ser en verden for os hvor alle kører elbil, fordi det er det reneste, 
sjoveste, smarteste og billigste. Derfor arbejder vi målrettet på altid at 
tilbyde løsninger, der sikrer nem og smart opladning af elbiler.

Vi ønsker, at du kan oplade din elbil når du vil og hvor du vil – 
derhjemme, på din arbejdsplads, i byen og når du er på vej rundt i 
landet – helt enkelt.



Zaptec Go
 

Lille, smart og effektiv

Den lille ladeboks fra Zaptec er fremtidssikret, 
intelligent og kan oplade alle elbilmodeller 
på markedet med en effekt på op til 22 kW*. 
Ladeboksen er den mindste ladeboks du finder 
på markedet og overholder myndighedernes 
sikkerhedskrav og de højeste standarder for 
sikker opladning af din elbil. Det giver dig sikker 
og effektiv opladning – helt enkelt.
*Kræver en 32 ampere installation

Spirii Connect
 

Service, support  
og afgiftsrefusion

Vores Spirii Connect serviceaftale er 
sammensat særligt, så den passer til dig, der 
oplader elbilen hjemme på egen ladeboks. 
Serviceaftalen koster 79 kr. om måneden og 
sikrer, at du får en enkel, driftssikker og smart 
ladeløsning. Hvert kvartal modtager du fuld 
refusion af den elafgift, du betaler for strøm 
brugt på opladning derhjemme.



Spirii Go
 

Nem adgang til opladning

Følg dit forbrug, start og styr din opladning og betal nemt for opladning 
ude. Med vores app Spirii Go kan du indstille og styre din opladning og 
følge dit ladeforbrug – både hjemme og ude. Du kan også nemt dele din 
ladeboks med andre elbilister og tjene lidt på det. Når du lader i Spiriis 
offentlige ladenetværk betaler du direkte med kreditkort. Helt enkelt. 

Med Spirii Go får du også adgang til et stort eRoaming-netværk i 
Danmark og resten af Europa.
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Det får du med Spirii
 

Åbent ladenetværk
Spiriis offentlige ladenetværk skabes sammen med partnere. Vores 
netværk er åbent for alle og tilbyder effektiv opladning til alle slags 
elbiler. Hos Spirii skal du ikke tegne abonnement for at lade op til en 
rimelig strømpris. Vi sætter løbende offentlige ladestandere op i hele 
landet og resten af Europa. Du får nem adgang og betaler direkte 
med vores app Spirii Go. Med Spirii Go får du også adgang til et stort 
eRoaming netværk i Danmark og resten af Europa.

Smart og enkel opladning hjemme med Spirii Go
I vores Spirii Go app kan du se, indstille og styre din private ladeboks 
og altid følge med i dit ladeforbrug ude og hjemme. Helt enkelt.

Fuldt batteri hver morgen og penge retur
Med en ladeløsning derhjemme fra Spirii er din elbil altid fuldt opladt 
når du vågner og så modtager du refusion af elafgift for den strøm du 
bruger til opladning.

Intelligent og sikker opladning
Alle vores ladebokse er sikkerhedsgodkendte, oplader din elbil 
effektivt og giver mulighed for løbende softwareopdateringer, 
afregning af forbrug, fjernstyring og eventuel fejlretning.

Hjælp når du har brug for den
Vores kundesupport er altid klar ved telefonerne hvis du har brug for 
hjælp eller har spørgsmål. Du kan også altid skrive en mail til os.

+45 38 171 500
support@spirii.dk



Spirii
Bragesgade 8B
2200 København N
38 171 500
support@spirii.dk

www.spirii.dk

Om Spirii
Vi har i mange år arbejdet indgående med 
elbiler, opladning samt udviklingen af fremtidens 
transport- og energisystemer. Vi brænder for 
at udvikle og tilbyde de bedste ladeløsninger til 
virksomheder, det offentlige og private elbilister. 
Det gør vi ved at sikre en bedre, mere digital og 
enkel brugeroplevelse. 

Vi tror på at ladenetværket skal være åbent og 
tilgængeligt for alle elbilister til rimelige priser. 
Vores ambition er at tilbyde elbilister simple 
brugerløsninger og nem adgang til et europæisk 
netværk af ladestandere.


