
LADESTANDEREN TIL 
DIN BOLIGFORENINGS 
GRØNNE OMSTILLING

NORTEC EV CHARGETM

Læs mere

Nyhed



SÆT STRØM TIL DEN GRØNNE OMSTILLING
AF JERES BOLIGFORENING

Det er helt op til jer

Hvem må benytte ladestanderen?

Hvad skal det koste at lade? 

Hvor skal ladestanderen placeres?

Hvornår må man lade?

Skal gæster have mulighed for at lade, men til 
en anden pris? 

Vi kan etablere jeres nye ladestanderløsning helt fra bunden. 
I betaler blot en fast månedlig ydelse, og så sørger vi for det hele.

Vi monterer og installerer ladestanderen og sørger for at hjælpe 

jeres beboere godt i gang. Vi står for alt vedrørende drift og sup-

port, både for beboerne og jer. Jeres beboeres forbrug afregnes 

nemt på den måde, der passer jer, og det er jer, der bestemmer 

prisen på en opladning. 

Med denne løsning bestemmer i f.eks. også selv:

 
 

 
 

Benyt samme 
software som

 i vaskeriet

En total-
løsning med

 alt inkluderet



Bestil dine nye 
ladestandere

Vælg placering
af ladestandere

Vi monterer
& installerer* 

Introduktion til 
beboerne

01 02 03 04

Nortec TotalCareTM – EV CHARGE

Vælg Nortec som leveran-
dør og samarbejdspartner 
til jeres boligforening

Anvis hvor I ønsker 
at ladestanderne skal 
placeres

Vi monterer og installe-
rer vores intelligente & 
robuste ladestandere

Vi sørger for at 
hjælpe jeres beboere 
godt i gang
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Vedligeholdelse 
& kundeservice

Løbende service, drift og 
vedligeholdelse foretages 
af vores egne service-
teknikere i hele Danmark. 

Og vores kundeservice er 
altid klar til at hjælpe 
både jer og jeres beboere

EN SKALÉRBAR TOTALLØSNING 
MED ALT INKLUDERET
DEN NEMME VEJ TIL EN ATTRAKTIV OG GRØN BOLIGFORENING

*Vi monterer til lovligt fremførte installationer



HVAD ER SÅ 
INKLUDERET?
• Fri montage, installation og service

• Brugersupport alle ugens dage

• Professionel ladestander med 2 stk. 22 kW 
strømudtag

• Type 2 stik - passer til alle elbiler i Danmark

• I bestemmer selv ladeprisen (prisen pr. kWh)

• Vi sørger for refusion af elafgiften og giver den 
tilbage til jer

• Afregning af forbruget som I ønsker det
(huslejeopkrævet eller via app)

• Brug den samme nøglebrik og app som i vaskeriet

• Vi kan overvåge ladestanderen med løbende status

• Last balancering – reducerer omkostninger til 
infrastruktur og el

• Gæstefunktion (valgfri): Lad gæster lade på 
ladestanderen, hvor I selv bestemmer prisen

• Smart Queuing – den bil med det laveste batteriniveau 
får mest strøm

• Forsikring – dækker også hærværk

1 times
opladning 
= 120 km

Ingen
investering i 
ladestandere

Ingen
etablerings-

omkostninger



Reservér, overvåg 
og betal opladning 
og vaskeri via appBetal med samme 

nøglebrik som til 
dit vaskeri

APP NORTEC SERVER

LADESTANDER

BOLIGSELSKAB

Nortecs ladestandere kan betjenes 
med samme system som bruges til 
jeres vaskeriløsning? Vi har gjort 
det nemt for jeres beboere så app 
og nøglebrik kan anvendes til beg-
ge dele.  

VIDSTE DU AT.. .

MED NORTEC FÅR DU

GENNEMTÆNKT
HELHEDSLØSNING

Service fra vores egne 
teknikere over hele landet

Brugersupport fra vores 
egen kundeserviceafdeling

Alt administreres i samme 
administrationssystem
(ladestander og vaskeri)



BEBOERNE BOLIGSELSKABET
VÆRDI FOR VÆRDI FOR

NU BLIVER DET NEMT AT HAVE ELBIL NY LADESTANDER UDEN INVESTERING

• 0 kr. i investering

• Fast månedlig ydelse

• Fri service - slip for alt drift

• Slip for håndtering af brugerne med fri 
brugersupport

• Ingen uforudsete udgifter

• Grøn profil, attraktivt boligselskab

• Nortec sørger for refusion af elafgiften, som 
betales tilbage til boligselskabet

• Valgfri el-leverandør – og I bestemmer 
hvad det skal koste at lade

• Samme administrationssystem som der 
benyttes til vaskeriet

• Det bliver attraktivt at have en elbil

• Simpel tilslutning af elbilen

• Lav pris på en opladning

• Nem betaling (via app eller 
automatisk via huslejen)

• Følg status på opladningen via app

• Ingen dyre abonnementer

• Support alle ugens dage

• Slip for at køre forgæves – reservér 
plads

• Samme nøglebrik som der benyttes i 
vaskeriet



Ring til os på:

70 256 256

VIL DU VIDE MERE?


