
 

NØKKELLØS FIRMABIL på 1-2-3 
 
Visste du at 10 minutter nøkkelhåndtering hver dag koster bedrifter nesten 10.000,-/år? 
 
Og at ansatte årlig kan spare flere titalls tusen kroner ved å få enklere tilgang til å leie 
bedriftens biler til private formål? 

 

FLAATE Basis er en helautomatisert løsning for bedriftens tjenestebiler uten behov for 
fysiske nøkler, inkludert elektronisk kjørebok og kredittkorthåndtering. 
 
Booking, åpning og lukking av bil gjøres enkelt ved bruk av smarttelefon. 
 

For den ansatte 

Enkel tilgang på bil til privat- og jobbreiser 

Selg bilen! Opptil 100.000,- i årlig besparelse 

Økt helsegevinst ved bruk av sykkel/gange til jobb 

For bedriften 

Kostallokering for ALLE bilkostnader 

Frigjør ansattes tid til verdiskapning fremfor bilhold 

Opptil 25.000,- i årlig besparelse per bil m/Flaate Basis 

 
FLAATE Mobilitet AS Telefon: 4000 24 11 Facebook: facebook.com/flaatemobilitet  
Madlastokken 5 Web: flaate.ai Instagram: instagram.com/flaatemobilitet 
4042 Hafrsfjord E-post: info@flaate.ai LinkedIn: linkedin.com/company/flaate 

https://www.flaate.ai/konsept
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Velg en løsning som passer for din bedrift 

Egenskaper Basis Pro CaaS CCS 

Bookingsystem ihht GDPR med nøkkelløs tilgang 24/7 via smarttelefon ✔ ✔ ✔ ✔ 

Internallokering for regnskap og kostgrunnlag for viderefakturering ✔ ✔ ✔ ✔ 

Eksakte data for faktisk bilbruk bla. lokasjon, varighet og tidspunkt ✔ ✔ ✔ ✔ 

Integrert betalingsløsning for privat bruk av firmabiler ✔ ✔ ✔ ✔ 

Elektronisk kjørebok ihht krav fra Skatteetaten ✔ ✔ ✔ ✔ 

Fleksibel bruker- og tilgangskontroll ✔ ✔ ✔ ✔ 

Sanntidsdata rekkevidde biler ✔ ✔ ✔ ✔ 

Datagrunnlag Miljørapport ✔ ✔ ✔ ✔ 

Telefonsupport 24/7  ✔* ✔ ✔ ✔ 

Drift og lovpålagt ukesinspeksjon av ladestasjoner for elbil  ✔ ✔ ✔ 

Utvendig og innvendig bilvask på lokasjon - privatbiler   ✔*  ✔*  ✔* 

Utvendig og innvendig bilvask på lokasjon - firmabiler  ✔ ✔ ✔ 

Dekkavtale inkludert omlegging på lokasjon vår/høst  ✔ ✔ ✔ 

Transport biler til/fra verksted v/skade, service o.l.   ✔* ✔ ✔ 

VIP-tilgang biler med bedriftens adgangskort   ✔*  ✔*  ✔* 

Ladekort for hurtiglading   ✔*  ✔*  ✔* 

Leasingavtale elbil for bedrift (eks.BMW i3, Nissan Leaf, VW eGolf o.l.)   ✔ ✔ 

Forsikringsavtale biler for kombinert bruk jobb/privat   ✔ ✔ 

Komplett driftsavtale inkl.service, skadehåndtering m.m.    ✔ 

Abonnementsmodell for bildeling mellom bedrifter    ✔ 

Tilgang til elbiler ved andre #flaatepunkt     ✔ 

*Ihht gjeldende rater. 
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