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Easyroad marknadsförs av KG Knutsson AB www.kgk.se



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. 


