
Kan du svare på kundens spørgsmål….

Hvordan skal bilen lades? Kan jeg lade bilen hjemme? 
Hvor langt kan bilen køre i frostvejr? Må jeg lade bilen helt op hver dag?

Ny teknik betyder nye spørgsmål. Savner du kendskab og viden, når kunderne skal 
rådgives om el- og hybridbiler, er dette kursus for dig.
2-dags kursus i Rådgivning og salg af El- & Hybridbiler

Rådgivning og salg 
af el- & hybridbiler

Kursusbeskrivelse
På kurset Rådgivning og salg af el- & hybridbiler bliver 
du klædt på til at rådgive dine kunder og svare på de 
typiske spørgsmål, som de stiller i forhold til el- og 
hybridbiler.

Vi kommer til at arbejde med ladeteknik, ladeinfra-
struktur, valg af ladeudstyr, sikkerhed, batteriteknik 
og rækkevidde.

Du bliver undervist af undervisere fra Business 
College Syd samt eksterne rådgivere og leverandører.

Efter kurset kan du rådgive omkring køb og anvendel-
se af el- og hybridbiler.

Mommark Handelskostskole

Emner:
● Hvad er forskellen på en hybridbil og elbil?

● Varianter af hybrid, EHV, PHEV

●  Lade infrastruktur nu og i fremtiden, teknik, ladetider

●  Hjemmeladning: Hvad skal kunden være opmærksom 
 på i forhold til installation, leverandørvalg og husfor-
 sikring?

●  Mormorkabel: Hvad kan/må kunden bruge det til?

●  Opladning af elbiler: Hvordan, hvor tit, ladning på 
 langture?

●  Batteriteknik: Hvordan er batteriet opbygget,  
 kuldepåvirkning og km? 

●  Sikkerhed: Når bilen får skader, når bilen er på 
 værksted

●  Afleveringsprocedure og opfølgning

2 dage med 
overnatning 

og Kok-Amok 
arrangement



Priser, formalia & 
kontaktoplysninger 
Deltagerantal
Min. 16 personer

AMU-fag
47193 
Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden

Undervisningssted og tidspunkt
Kurset afholdes på 
Mommark Handelskostskole
Mommarkvej 374, 6470 Sydals

Undervisningstiden er fra kl. 08.15 til 15.40.
 

Prøve
For at du kan få papir på nyerhvervede kompeten-
cer, afsluttes faget med en prøve, som vurderes som 
enten bestået eller ikke bestået.

Pris og løntabsgodtgørelse
For AMU-berretigede kursister    252 kr.
For ikke AMU berettigede kursister 1.203 kr.

Alle priser for AMU-berettigede kursister er
med ret til VEU-godtgørelse på 892 kr. pr. dag.  

Tilmelding og VEU godtgørelse
Du skal tilmelde dig og søge VEU-
godtgørelse på www.efteruddannelse.dk 

IDV tilkøb 
Aftenarrangement er Teambuildingsøvelsen 
Kok-Amok, et lækkert måltid, I selv fremstiller 
under kyndig vejledning af en af vores kokke.

Pris 500 kr. + moms pr. person.

Information og kontakt
Kim Sund Christensen
Underviser
Tlf. 2024 9718
E-mail ksc@bcsyd.dk

Mette B. Riis 
Kursussekretær
Tlf. 7340 7915
E-mail mbr@bcsyd.dk

Mommark Handelskostskole og 
Mommark Kompetencecenter
Mommarkvej 374 · 6470 Sydals
Tlf. 7342 5525 · www.bcsyd.dk


