
Usbl tilbyr nå smarte 
ladeløsninger for elbil.
Den komplette løsningen for elbilførere

10 % rabatt på ladepunkter fra NewMotion



Usbl og 
New Motion 
tilbyr nå en 
komplett 
tjeneste for 
elbilading. 

Når som 
helst, hvor 
som helst.
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Lading 
gjort enkelt
Veiledning for å 
komme i gang
Nå som du er en del av elbilbevegelsen, er det viktig å 
sørge for at du har en egnet løsning for lading hjemme, og 
at du kjenner til ladestasjonene når du er på veien.

Denne veiledningen gir deg all viktig informasjon om 
elbillading, slik at du kan kjøre lengst mulig på ren, elektrisk 
energi og få den best mulige ladeopplevelsen.
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På veienHjemme4



Ladepunkt hjemme

Etterservice for komplett 
vedlikehold og støtte 

App for å finne offentlige 
ladestasjoner

Tilgang til det største 
ladenettverket i Europa

Administrasjon og full 
innsikt i ladedata

Problemfri installasjon
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Få ladekortet eller -brikke din på 
www.newmotion.com/no_NO/usbl

•   Få tilgang til det største og smarteste ladenettverket i 
Europa med NewMotion-kortet.

•   Overvåk ladeøktene og -kostnadene dine på Internett.

•  Få hjelp hele døgnet, hele uken.

Kom  
i gang

24/7 servicedesk
newmotion.com

+47 (0)2396 0704

24/7 servicedesk
+47 (0)2396 0704
newmotion.com
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Elbil parkert er lik elbil lader
Nå som du kjører en elbil, vil du forholde deg til fylling på en annen måte. 
Pass på å utnytte ledig tid til å lade! Det er en livsstilsendring – ikke gå glipp 
av en sjanse til å lade!

Kontroller ladeprisen før du kobler til
•   Operatøren av ladestasjonen har ansvaret for å fastsette prisene. 

Ladepriser kan variere.

•  Ved hjelp av NewMotion-appen kan du kontrollere de individuelle prisene 
for offentlige ladestasjoner. 

Last ned NewMotion-appen gratis
•   Finn tilgjengelige offentlige ladestasjoner i nærheten og på veien.

•   Bli varslet når favorittladestasjonen din blir tilgjengelig igjen.

•  Start og stopp ladeøkter eksternt.

•   Vis beregnet varighet, rekkeviddeøkning og kostnad for ladeøkten.
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Våre smarte 
ladepunkter er 
fremtidsrettede og gir 
deg en sikker, fleksibel 
og optimal lading av 
din elbil

Ladepunkt
Hjemme
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Tilkoblet lading gjort enkelt, med mulighet til 
å aktivere en rekke smarte tjenester, inkludert 
automatisk refusjon av ladekostnader, fjernstyrt 
start og stopp og til og med alternativer for 
gjestebruk, slik at venner og familie kan lade til 
foretrukne priser.*

Det beste av alt? Den kjenner det tilgjengelige 
strømnettet, så du kan være sikker på å unngå 
overbelastning av strømnettilkoblingen. Lad på 
en sikker måte!

*Tilgjengelig på utvalgte NewMotion-modeller.
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Optimalt strømforbruk 
Ladestasjonene våre kan balansere strømmen mellom hjemmet 
ditt og ladestasjonen, det vil si bruke det som er tilgjengelig, på 
den mest mulig effektive måten.
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og fremstidsrettet

NewMotion-
ladestasjonen din 
holder følge med tiden. 
Små oppgraderinger 
av enheten din kan 
øke kapasiteten hvis 
du skulle trenge det i 
fremtiden.

Værbestandig
(IP54-klassifisert) og  
robust (IK10)

Automatisk refusjon
Direkte refusjon av ladekostnader fra 
arbeidsgiveren din hvis du trenger 
denne tjenesten

Klar for alle elbiler
Passer til dagens og 
morgendagens elbiler
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Internett-tilkobling
Via GPRS – ikke behov for 
kablet Ethernet

Hurtiglading
Lad opp til 22 kW, 8 ganger 
raskere enn med en standard 
stikkontakt

Sertifisert sikkerhet
Samsvar med den internasjonale standarden 
for sikkerhet, kvalitet og konsistens for 
ladesystemer for elbiler (IEC 61851)

RFID-godkjenning
Sikker brukergodkjenning

Fullt tilpasningsbar
Tilpassede farger og en rekke 
monteringsalternativer (for eksempel 
vegg- eller stolpemontering)



Oppdag 
smarttjenestene 
våre
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Oppdag 
smarttjenestene 
våre

Koble til og lad – enkelt og greit
Du trenger ikke å bruke ladekortet hjemme hvis du har en sikret 
parkeringsplass. Bare koble ladekabelen til eller fra for å starte eller  
stoppe en ladeøkt.

Enkel administrasjon
Konfigurer og administrer ladestasjonen din enkelt via my.newmotion.com.  
Få innblikk i laderelaterte data i sanntid, for eksempel kWh-bruk, kostnader 
og CO2-besparelser.

Kilometer-godtgjørelse gjort enkelt
Få automatisk refusjon fra arbeidsgiver, leasingselskap eller egen  
bedrift. Gjester kan også lade og få automatisk refusjon for  
energiforbruket sitt.
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NewMotion &  
Usbl
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•  I tillegg får du knallpris på elbillader til hjemmet – fra kr 9 900,-* 
(Home Advanced 2.1).    *Installasjon kommer i tillegg. 

•  10 % rabatt på hjemmeladere fra NewMotion**

**10% rabatt er gjeldende på hele New Motion sitt utvalg av ladepunkter.  

For tilbehør gjelder ordinære priser

Mer informasjon på 
www.newmotion.com/no_NO/usbl
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Medlemstilbud



Vil du  
vite mer?
Mer informasjon på 
www.newmotion.com/no_NO/usbl
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Vi er stolte av å  
være en av Europas  

største ladepartnere.
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