
OPPLEVELSE OG MILJØ



Trenger alle å eie sin 
egen elsykkel?

«Alle trenger en elsykkel»,  med vår 
løsning må man ikke eie man kan enkelt 

dele  istedenfor å ha sin egen dyre sykkel.



Om oss

WattWorld Norge AS leverer skreddersydde elsykkel- og elsykkel
lade-systemer som tåler tøff og kontinuerlig bruk. Våre 
hovedkunder er utbyggere, kommuner, næring og 
turistnæringen.

Vi leverer helhetlige software-systemer for drift av sykkelflåter i 
forhold til reservasjon, kontroll, oppfølging og vedlikehold.

Vår målsetning er å levere markedes beste og enkleste 
løsninger. Sammen med Europas ledende leverandører har vi 
utviklet løsninger tilpasset Nordiske forhold. Når ladestasjonene 
er i drift og syklene tatt i bruk, tar vi oss av all oppfølging av det 
tekniske rundt ladestasjonen.



Hvordan er det mulig at «alle» kan ha sin egen elsykkel

Verdens enkleste administrasjon av el sykkel utleie. Systemet tar for seg hele prosessen fra 
kundebehandling, til utleie og betalingsløsninger.

Syklene er til en hver tid administrert, de er låst og de får kontinuerlig automatisk lading. Vi 
har oversikt over hvem som brukte sykkelen sist, og hvem som er ute på tur akkurat nå. Der 
finnes også løsninger for GPS tracking av syklene ved tap.

Parkering, lading og 
tyverisikring

Enkel RFID lås
Og app på mobiltelefon

Kjørecomputer med 
informasjon til bruker

Smarte ladestasjoner = Full oversikt



Enkel app til iOS og Android

Last ned appen og følg de enkle instruksene 

fra innlegging av brukerinformasjon til uttaking av sykkel. 



Er tilbudet interessant for 
våre brukere?

Utsnitt fra en kortere periode på Scandic 
Fornebu. Merk at tilbudet ikke er spesielt 

tilrettelagt eller markedsført.



Rapportering

Vi overvåker bruk og behov 



Muligheter for GPS sporing

Alle våre kjøretøy kan leveres med innebygd GPS sporing. Vårt signal kan integreres med kundens 
system, eller vi kan levere denne tjenesten via Mobility Park. Her vil vi ha full oversikt over 
bilen/sykkelens bevegelser og posisjon. 
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