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Varför Easyroad?

 ● Automatisk körjournal: enkel rapportering och export av resor.

 ● Körjournal enligt skatteverkets rekommendationer. Godkänd enligt skatteverket.

 ● Kontrollera Calix bilvärme, direkt eller med timer.

 ● Healthcheck för bilen: batterispänning, felkoder och position.

 ● Fordonsinfo från Autokatalogen och Transportstyrelsen.

 ● Administratörsvy för vagnparksägare/administratörer i webbgränssnittet.

 ● Plug ’n Play: ingen installation ger lägre kostnad för kunden.

 ● Appar till iPhone och Android. Finns för de flesta mobiler på marknaden.

 ● Elektronisk körjournal räknas inte som sådan extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet

 ● Konkurrenskraftigt pris: 36 månader fri användning ingår i priset.

 ● Kostnadsfri support: inget serviceavtal eller extra kostnader.

Hårdvara

 ● 40×40×20mm

 ● Plug ’n Play

 ● GSM/GPRS (2G/3G)

 ● GPS (50-kanaler, A-klass)

 ● Bluetooth (4.0)

 ● Förinstallerat SIM-kort

 ● Internminne (1 år)

 ● Termometer och accelerometer för kommande funktioner

 ● Plug ’n Play

 ● Bluetooth (4.0)

 ● Parning med OBDII-enheten via appen

 ● Strömförsörjd via 230V, ingen 12V-anslutning

 ● Tillbehörsartikel som behövs på ca. 20% av fordonsparken

 ● Längd = 30 cm

 ● Inkluderat tejp för fastsättning av OBDII-enheten

OBD-ENHET

OBD-FÖRLÄNGNINGSKABEL

CALIX BLÅTANDSRELÄ

För mer information om produkterna och för att beställa: www.autokatalogen.se  
Angivna priser är exkl. moms. Easyroad marknadsförs av KG Knutsson AB, www.kgk.se



 ● Kostnadsfri

 ● Hämtas på Appstore (iPhone) eller Google Play (Android)

 ● Kund installerar app och skapar användarkonto genom att  

 skjuta av QR-koden på OBD-enheten

 ● Licens för körjournal kan köpas till om kund endast köp bilvärme

 ● Calix relä inkl. 3 års licens kan köpas till om kund köpt körjournal

Mjukvara

APP FÖR IPHONE OCH ANDROID

ADMINISTRATÖRSVY VAGNPARK

 ● Extrafunktion/tillval

 ● Sammanställer alla inrapporterade tjänsteresor

 ● Inga privata resor visas

 ● Skapa flera användare

 ● Olika behörighetsnivåer

 ● Dela upp vagnparken i grupper

 ● Möjlighet till realtidspositionering

 ● Geofence funktioner

För mer information om produkterna och för att beställa: www.autokatalogen.se  
Angivna priser är exkl. moms. Easyroad marknadsförs av KG Knutsson AB, www.kgk.se

Support

Kostnadsfri support på Easyroad produkterna ges av KGK Teknisk support 

via www.easyroad.se genom att fylla i formuläret under ”Kontakt”.  

 

Det går även bra att kontakta teknisk support på: teknisksupport@kgk.se 

eller ringa 08-92 34 00.  

 

Se även ”Vanliga frågor” på www.easyroad.se där vanliga  

frågeställningar behandlas.

Information om Easyroad som installationsmanualer och guider för  

återförsäljare och kunder finns även kopplat till artiklarna på  

www.autokatalogen.se.



För mer information om produkterna och för att beställa: www.autokatalogen.se  
Angivna priser är exkl. moms. Easyroad marknadsförs av KG Knutsson AB, www.kgk.se

Easyroads produktsortiment finns tillgängliga för återförsäljare på www.autokatalogen.se 
Priser är exkl. moms.

Priser

Marknadsmateriel

Paket Artikelnummer Innehåll Rek. ca pris RK Info

Körjournal ER 100441 OBD-enhet  
3-års körjournal

3 996 kr 70 Staffling 
>20 st 3% 
>50 st 5%

Bilvärme CX 1600281 OBD-enhet
Calix relä
3-års bilvärme

2 396 kr 70

Körjournal +  
bilvärme

CX 1600282 OBD-enhet
Calix relä
3-års körjournal
3-års bilvärme

5 596 kr 70

Tillbehör/uppgradering

Uppgradering
Calix blåtandsrelä

CX 1600284 Calix relä
3-års bilvärme

1 856 kr 70

Uppgradering/ 
förlängning  
körjournal 
efter 3 år

Köps på easyroad.se 1-års körjournal 1 152 kr/år - 96 kr/mån. 
faktureras 
årsvis

Förlängning  
bilvärme efter 3 år

Köps på easyroad.se 1-års bilvärme 400 kr/år - 33 kr/mån. fak-
tureras årsvis

Easyroad Vagn-
parksadministration  

ER VPADMIN1 3-års VP-administration Ant. fordon
 1–20 
 21–50 
 51–100 
 101–250 
 251–500 
 501– 

  Pris
3 599 kr 
6 999 kr 

10 599 kr 
14 999 kr 
19 599 kr 
24 999 kr

70 Beställnings-
blankett finns i 
Autokatalogen 
kopplad till  
art.nr ER 100441

OBD-förlängnings-
kabel

ER 100436 OBDII kabel 300 mm 
med fäste

89 kr 70

30 st foldrar+ ställ
Art.nr: ER R2014001

Golvställ, dubbelsidigt
Art.nr: ER R2014002

Bildspel (powerpoint, PDF)
Hämtas på autokatalogen.se

download

register

connect

• Automatisk körjournal

• Miljö- och bränsleuppföljning

• Plug ’n’ play-installation

• Gratis app för iOS och Android

• Kontrollera Calix bilvärme

• Håll koll på bilens hälsa

Med Easyroad  
är bilen med dig  

var du än är

www.easyroad.se

Keeping your car mobile

Keeping your car mobile

www.easyroad.se

Startar och styr  
Calix bilvärme

 ✓ Starta bilvärmen direkt var du än är

 ✓ Lägg in automatiska starttider

 ✓ Se bilens position

 ✓ Plug ’n’ play-installation

 ✓ Push-notiser med statusinformation

 ✓ Gratis app för iOS och Android

download

register

connect

BEHÖVER DU MER?

Är du ansvarig för en större vagnpark och har frågor angående Easyroad  

besök www.easyroad.se eller mejla oss på vagnparksgruppen@kgk.se.

Läs mer på www.easyroad.se 

BILVÄRME

Enhet till bilen 

3-års bilvärmestyrning 

Health check 

Kostnadsfri support 

Uppgraderbar

KÖRJOURNAL + BILVÄRME

Enhet till bilen 

3-års körjournal 

3-års bilvärmestyrning 

Health check 

Kostnadsfri support

KÖRJOURNAL

Enhet till bilen 

3-års körjournal 

Health check 

Kostnadsfri support 

Uppgraderbar

Plug ’n’ Play - inget verkstadsbesök behövs. Du är igång 

på bara några sekunder. Den lilla kompakta 

Easyroadenheten ansluter du själv i bilen 

utan kablar eller verktyg.

ENKEL ATT KOPPLA IN - INGET VERKSTADSBESÖK

Easyroad erbjuder ett användarvänligt administratörsläge 

som på ett snabbt och enkelt sätt ger dig full kontroll över alla 

företagets fordon.

CENTRAL ADMINISTRATION FÖR DIN VAGNPARK

Easyroad gör det enkelt att uppfylla skatteverkets krav. Med 

den användarvänliga körjournalen Easyroad har du alltid dina 

resor tillgängliga. Du kan när som helst se, kategorisera och 

rapportera in resor

FULLSTÄNDIG AUTOMATISK KÖRJOURNAL

Med Easyroad och ett elektriskt bilvärmesystem från Calix får 

du både marknadens enklaste och i särklass billigaste appstyr-

ning. En bekvämare vardag helt enkelt!

SKÖT DIN BILVÄRME FRÅN MOBILEN

Automatisk körjournal

Healthcheck för bilen

Plug ’n’ play

Passar alla bilar från 1996

Kontrollerar bilvärme

Administratörsvy

App för iPhone och Android

Bilen i mobilen

Följ upp bränsleförbrukningen, kontrollera bilens hälsa, se var bilen står parkerad - allt 

från mobilen. Har du tjänstefordon hjälper Easyroad dig hålla koll på och kategorisera dina 

resor i körjournalen. Köper du till ett Calix bilvärmesystem kan du styra även det med en 

och samma app - slå på uppvärmningen när du vill eller ställ in en timer. 

Lika enkelt som att ställa väckarklockan!

Med Easyroad har du bilen  
med dig var du än är. 

Keeping your car mobile

download

register

connect

För mer information:

www.easyroad.se 

Telefon: 08-92 30 40

vagnparksgruppen@kgk.se

Easyroad marknadsförs av KG Knutsson AB www.kgk.se

EASYROAD 

• Är en jättebra produkt 

Intro Easyroad 

EASYROAD 

15.04-020 ER R2014003


