
Älykästä 
sähköautojen 
latausta



Kaiken kattava 
ratkaisu 
sähköautoilijoille

Olit sitten jatkuvasti tien päällä tai ajoit vain muutaman kilometrin 
päivässä, haluat varmasti, että sähköautosi on helppo ladata 
kotona aina tarvittaessa. Ymmärrämme, että latausvaatimuksia 
on yhtä monta kuin elämäntyylejäkin, ja siksi tarjoamme paljon 
muutakin kuin vain latauspisteitä. 

Ainutlaatuinen latausympäristömme on suunniteltu täyttämään 
jokaisen sähköautoilijan tarpeet. Integroidun lähestymistavan 
avulla varmistamme, että kodin latauspisteen asentaminen ja 
matkalla lataamisen aloittaminen on helppoa ja saumatonta ja 
että ratkaisu kattaa kaiken. 

Meillä on yli 10 vuoden kokemus sähköisen liikenteen 
edelläkävijänä, ja olemme asiantuntijoita älykkäiden 
sähköautojen latausratkaisujen toteuttamisessa. Tarjoamme 
vaivattomat asennukset, uusimmat älykkäät palvelut 
ja ympärivuorokautisen tuen. Me teemme sähköauton 
lataamisesta saavutettavaa, helppoa ja luotettavaa.



Älykäs lataus 
kotona

Tuo ylivoimainen latauskokemus kotiovellesi 
NewMotionin älykkäiden, turvallisten ja palkittujen 
latauspisteiden avulla. Latauspisteemme ovat 
seinään tai tolppaan asennettavia. Niitä on 
saatavana monissa väreissä, jotta ne sulautuvat 
aina saumattomasti pihatielle tai autotalliin.

Nopea
Lataa jopa 10 kertaa 
nopeammin kuin  
tavallinen seinäpistoke

Joustava
Valittavissa Type 2 -pistoke 
tai kiinteä kaapeli

Älykäs
Latauspisteen etähallinta 
verkkoalustan kautta

Turvallinen
Latauspisteen  
käyttäjien hallinta

Havainnollinen
Lataushistorian, 
sähkönkulutuksen ja 
kustannusten seuranta

Turvattu
Kaikilla latauspisteillä 
vakiona kahden  
vuoden takuu



Kotitalouksien 
latauspisteet

NewMotionin kotilatausvalikoima sisältää 
aina kotisi lataustarpeita vastaavan 
latauspisteen. Valitse latauspiste 
haluamillasi ominaisuuksilla ja räätälöi 
väri, asennus ja kaapelin pituus 
latauskokemuksesi optimoimiseksi.

Latauspisteiden 
ominaisuudet

NewMotion 
Connect

NewMotion
Advanced

Räätälöinti**

Latauspisteen ominaisuudet

*Ja ethernet
**Edellyttää lisämaksua

Latausnopeus 

Yhteensopiva kaikkien 
sähköautojen kanssa

Säänkestävä

Bluetooth-yhteys

Internetyhteys

MID-sertifioitu kWh-mittari
Tarkka energiankulutuksen mittaus 

ja täsmällinen kustannuslaskenta

Käyttäjän RFID-tunnistus
Lisää turvallisuutta ja 

mahdollistaa valvotun vieraskäytön

Enintään 22kW

WiFi*

Enintään 22kW

WiFi + SIM*

Useita värivaihtoehtoja 
saatavilla olevat RAL-värit

Tolppakiinnitys

Kiinteä kaapeli 5 m ja 7,5 m 5 m ja 7,5 m



Latauspisteen valinnasta latauksen aloittamiseen

Sujuva  
asennus

Koe huoleton latauspisteen asennus kotona. 
Asiantuntijamme antavat mielellään neuvoja 
asennustyypistä, sijoittamisesta ajotien varrelle 
tai autotalliin ja varmistavat, että kaapeleiden 
ja sulakekotelon muutoksista huolehditaan. 
Huolellisesti valittujen sertifioitujen asentajien 
ansiosta voit aloittaa lataamisen heti, kun autosi 
on toimitettu.

Prosessi yhteydenotosta 
aktivointiin

1. Yhteydenotto
Ensimmäiseksi 
pyydämme sinua 
vastaamaan kotisi 
järjestelyjä koskevaan 
virtuaaliseen kyselyyn, 
jotta tiedämme, 
minne ja miten 
haluat latauspisteen 
asennettavan.

2. Tilaus
Lähetämme sinulle 
erittelyn tilauksestasi 
tarkistettavaksi. Kun sinä 
tai sähköautosi toimittaja 
olette hyväksyneet 
tilauksen, otamme 
yhteyttä asennuspäivän 
sopimiseksi.

4. Aktivointi
Kun asennus on valmis, 
asentaja esittelee 
latauspisteen käytön. 
Kun olet aktivoinut 
tuotteesi verkossa, voit 
aloittaa lataamisen heti.

3. Asennus
Kokenut asentaja 
käy asennuksen 
yksityiskohdat kanssasi 
läpi ja huolehtii 
lopputarkastuksista, 
jotta asennus sujuu 
ongelmitta.



Optimaalinen 
latauskokemus

Ota paras mahdollinen hyöty älykkäästä 
latauspisteestäsi ja optimoi latauskokemuksesi 
älykkäiden latauspalvelujemme avulla.  
Koska kaikki latauspisteemme ovat yhteydessä 
verkkoon, palveluja voidaan lisätä tai  
poistaa helposti. 

Latauksen hallinta verkossa
Voit hallinnoida latauspistettä ja saada  
tietoja latauskäyttäytymisestäsi myNewMotion-
käyttäjäalustan tai sovelluksen* kautta.

Etähallinta
Pääset tarkastelemaan latauspistettäsi 
verkkokäyttäjäalustan tai sovelluksen kautta  
ja voit tarkistaa saatavuuden tai pysäyttää  
tai nollata latauksen.

Kytke ja lataa
Lataa vaivattomasti kotona ottamalla käyttöön kytke ja 
lataa -toiminto, jolloin voit aloittaa latauksen liittämällä 
kaapelin. Korttia tai muita toimenpiteitä ei tarvita.

Dynamic Power Management
Lataa täydellä kapasiteetilla ja tasapainota 
samalla kotisi energiantarve, jotta 
sähköjärjestelmä ei ylikuormitu.

*Riippuen valitsemastasi latauspistemallista.



Sähköautojen 
asiantuntijat 
käytettävissäsi

Hyödynnä kaikkien lataustuotteidemme 
ja -palvelujemme täysi tuki. Haluamme 
parhaamme mukaan tukea sinua sähköisessä 
liikenteessä tarjoamalla laajan takuun, 
automaattiset päivitykset ja tukipalvelun. 

"Asiantuntija 
tarjosi 
erinomaista 
palvelua ja 
oli erittäin 
avulias."

Feedback NPS Survey

Automaattiset päivitykset
Hyödynnä säännölliset laiteohjelmiston 
etäpäivitykset, jotka sisältävät niin 
etäkorjauksia kuin uusia ominaisuuksiakin 
– kaikki käsittely tapahtuu automaattisesti 
ja langattomasti.

Laaja takuu
Kaikilla tuotteillamme on kahden vuoden 
takuu, ja takuuaikaa on mahdollista 
pidentää yhdellä vuodella.

Ympärivuorokautinen tuki
Paikallisten sähköautojen asiantuntijoiden 
ympärivuorokautisen tuen ansiosta 
korjauksia voidaan tehdä yleensä heti 
langattoman päivityksen kautta.



Lataus  
tien päällä

Käytä Euroopan johtavaa julkista latausverkkoa 
yhdellä kortilla tai sovelluksella.
Pyyhkäise korttia tai sovellusta ja nauti 
saumattomasta latauksesta missä tahansa.

latauspisteen verkosto
ympäri Euroopan

200K

NewMotion 
EV -latauskortti

• Käytettävissä yli 200 000 
 julkista latauspistettä

• Lataustapahtumien 
 ja -kustannusten seuranta 
 verkossa

• Vaivaton latauskustannusten 
 maksu ja alv-eritelty lasku

• Nopea lataus yhdellä kortilla

• Käyttäjätuki aina tavoitettavissa

EV Charging by 
NewMotion -sovellus

• Helppo latauspisteiden haku 
 ja reittiohjeet

• Lataus julkisista latauspisteistä  
 eri puolilla Eurooppaa

• Lataustapahtumien aloittaminen  
 ja lopettaminen sovelluksesta

• Hintojen ja arvioitujen 
 kokonaiskustannusten tarkistus

• Aiempien latauskertojen 
 tarkastelu samasta paikasta



Liikenne sähköistyy 
- liity mukaan

Siirtyminen sähköautoiluun voi vaikuttaa 
haastavalta, mutta se on loppujen lopuksi 
erittäin helppoa ja merkittävä askel 
tulevaisuuden liikenteen kannalta. Yli 300 
latausasiantuntijan tiimin ja yli 10 vuoden 
kokemuksen ansiosta olemme tukenasi tällä 
matkalla ja varmistamme, että sähköautojen 
lataaminen kotona ja tien päällä sujuu 
mahdollisimman mutkattomasti ideasta 
asennukseen ja sen jälkeen.



Usein kysytyt kysymykset

Miksi tarvitsen latauspisteen, kun voin käyttää 
seinäpistorasiaa?
Pistorasian käyttäminen ei ole tehokas tapa ladata ajoneuvoa,  
sillä lataus voi kestää hyvin kauan. Jatkuva lataaminen 
seinäpistorasian kautta voi myös olla vaarallista.

Kuinka nopeasti autoni latautuu kotona?
Latausaika määräytyy mm. auton akun koon ja laturin  
tehon mukaan. Jälleenmyyjäsi voi antaa sinulle lisätietoja 
tilaamastasi ajoneuvosta.

Kuinka kauan asennus kestää?
Latauspisteen asentaminen vie tavallisesti noin kolme tuntia  
ja enintään yhden täyden työpäivän asennuspaikan ja  
-vaatimusten mukaan.

Voinko ladata autoni vesi- tai lumisateessa?
Kyllä. Latauspisteemme ovat täysin vedenkestäviä,  
ja ne kestävät lämpötilat välillä –30 ℃ ja +50 ℃.

Paljonko kotona lataaminen maksaa?
Latauspiste liitetään suoraan sähköverkkoon, joten sähköyhtiö 
laskuttaa sinua suoraan normaalin hinnaston mukaisesti. Ota 
yhteyttä sähköyhtiöön ja selvitä, paljonko maksat kilowattitunnilta.

Miten hallinnoin latauspistettäni?
Voit hallinnoida latauspistettäsi myNewMotion-käyttäjäalustan  
tai sovelluksen kautta, riippuen valitsemastasi latauspistemallista. 
NewMotion Connect -mallia hallinnoidaan sovelluksen ja 
NewMotion Advanced -mallia myNewMotionin kautta.

Onko sähköliittymäni päivitettävä?
Ei, useimmissa tapauksissa tämä ei ole tarpeen. Jos tarvitset 
sähköverkon optimointia, tarjoamme Dynamic Power 
Management -palvelun, jonka avulla voit hallita käytettävissä 
olevaa energiakapasiteettia ilman sähköliittymän päivittämistä. 
Tätä palvelua käyttämällä latauspiste varmistaa, että kodin 
sähköliittymästä saatava energiakapasiteetti jakautuu parhaalla 
mahdollisella tavalla. NewMotion-latauspiste on jatkuvasti 
yhteydessä Dynamic Power Management -moduuliin. Se 
valvoo kotisi kokonaissähkönkulutusta ja säätää latausnopeutta 
dynaamisesti. Jos kapasiteettia on riittävästi, latausnopeus  
kasvaa automaattisesti. Dynamic Power Management on  
saatavilla lisämaksusta.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme 
soittamalla numeroon +358 (0)9 817 10 656 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@newmotion.com. 
Olemme apunasi.



Tietoja 
NewMotionista
NewMotion on Euroopan johtava sähköautojen 
älykkäiden latausratkaisujen toimittaja. Kokemuksemme 
kattaa yli 60 000 latauspisteasennusta eri puolilla 
Eurooppaa, ja tavoitteemme on tarjota kaikille 
mahdollisuus ajaa mahdollisimman monta kilometriä 
puhtaalla energialla mahdollistamalla lataaminen 
kodeissa ja yritysten toimipaikoissa.

Meillä on pääsy 200 000 latauspisteeseen yli  
35 maassa, mikä tekee roaming-verkostostamme 
Euroopan suurimman. Yli 400 000 rekisteröityä 
kuljettajaa käyttää NewMotionin latauskorttia tai 
-sovellusta sujuvaan lataukseen tien päällä.  
Shell-konsernin osana NewMotion on ISO 9001- ja  
ISO 27001 -sertifioitu ja ylpeä siitä, että se on  
toiminut alalla aktiivisesti johtavassa roolissa  
vuodesta 2009 lähtien.


