
Smarte 
ladeløsninger  
av elbil for borettslag  
og sameier
Den komplette løsningen for 
borettslag og sameier

10 % rabatt på ladepunkter fra NewMotion



Lading 
gjort enkelt
Veiledning for å 
komme i gang
Usbl og New motion kan nå tilby sameier og borettslag 
komplette løsninger for lading av elbiler. 

Vi tar hånd om prosessen hele veien fra løsningsforslag, 
befaring, installasjon og montering av ladepunkter, til 
å kunne tilby de beste verktøyene og plattformene for 
administrasjon, kostnadskontroll og betalingsløsninger. Hjemme



På jobben På veien
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Vi forbereder  
deg på fremtiden
Komplette løsninger for alle 
borettslag og sameier
Ladeløsninger fra NewMotion tilrettelegger alltid for enkel, 
rimelig utvidelse. Vi støtter fullt ut implementering av 
infrastrukturer for lading og fortløpende administrasjon 
av ladesteder. Forvandle enkelt parkeringsplassen din 
til et smart ladested ved hjelp av våre skytilkoblede 
ladepunkter. Vi gir deg også alle verktøyene du trenger for 
å administrere ladepunktene på en enkel måte.



Smarte ladere
Smartladere på opptil 22 kWh

Pålitelighet
5 år på-stedet-garanti  
+ 97 % oppetid

Fremtidsrettet
Problemfri utvidelse i fremtiden

Innsikt
Ladepunktdata via 
my.newmotion.com

Installasjon
Altomfattende  
installasjonskostnad
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Vi leverer ladepunkter som 
er fremtidsrettet og gir 
maksimal effektivitet.
Tilkoblet lading gjort enkelt, med mulighet til å aktivere 
tjenester som automatisk refusjon av ladekostnader, 
fjernstyrt start og stopp og til og med gjestebruk.

Se mer på våre hjemmesider for en sikker og fleksibel 
lading av din elbil!

Lad på en sikker måte!

Våre 
ladepunkter
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App for gruppelading
Lad effektivt. 
Se hvem som lader, og bli varslet når ladepunkter 
blir tilgjengelige.

Internett-portal
Konfigurer og styr ladepunktene dine på en enkel 
måte, og administrer alt enkelt gjennom vår portal.

Ekstern ladepunktstyring
Enkel starting og stopping av ladeøkte r.

Ladeinnsikt
Se hvem som ladet hvor, og hvor lenge.
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og fremstidsrettet

Vi tar alltid høyde for 
fremtidig utvidelse av 
infrastrukturen din for 
lading ved installasjon 
av NewMotion 
ladepunkter.
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Værbestandig
Støv- og regnbestandig –  
IP54-klassifisert og robust (IK10)

Automatisk refusjon
Direkte refusjon av ladekostnader fra 
beboer til sameiet

Klar for alle elbiler
Passer til dagens og 
morgendagens elbiler
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Skytilkoblet
Via GPRS – ingen Ethernet- 
kabeltilkobling nødvendig

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 og mulighet 
til å angi tilgang for gjestebruk

Fullt tilpasningsbar
Tilpassede farger og en rekke 
monteringsalternativer (for eksempel 
vegg- eller stolpemontering)
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Våre smarte tjenester
Tre grunner til å investere i en skytilkoblet 
infrastruktur for lading

Oppdag 
tjenestene 
våre

Administrasjon og innsikt
Alle ladepunkter og ladekort 
kan administreres sømløst 
via den personlig tilpassede 
myNewMotion-portalen din. Få 
innsikt i relevante lokasjonsdata 
på nettet, for eksempel CO2-
besparelser, antall ladeøkter 
og ladetider. Få automatisk 
refusjon for og angi priser for 
bruk av ladestasjonene dine, for 
eksempel gratis for beboere og 
betalt for gjester.

Optimalisert utnyttelse
Et vanlig problem er fulladede 
elbiler som blokkerer for 
lading av andre elbiler. Med 
NewMotion kan du overvåke 
ladeatferd og -mønstre og 
fjernstyre ladestasjonene. Med 
appen vår for gruppelading 
kan stille seg i kø for lading 
og kontakte hverandre for 
å få flyttet elbiler som er 
fulladet. Det gir maksimal 
utnyttelse, økt tilgjengelighet 
av ladestasjonene og lave 
livsløpskostnader.
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Fremtidsrettet og  
kostnads-effektivt
Ladeløsningene til NewMotion 
sikrer at anlegget er klart til 
fremtidig utvidelse. Dynamisk 
lastbalansering sørger for 
optimal bruk av tilgjengelig 
strøm. Og med vår unike 
installasjonsprosess kan du 
enkelt og effektivt utvide 
ladeanlegget. Med vår 
omfattende bransjeerfaring og 
kunnskap om maksimering av 
utnyttelse av ladestasjoner, 
gir vi deg en skreddersydd 
anbefaling.

Med NewMotion kan du være 
sikker på at du aldri installerer 
flere ladepunkter enn du 
trenger.



Hvorfor 
NewMotion?
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Gjennom det nye samarbeidet mellom Usbl 
BM og Shell I New Motion, kan sameier og 
borettslag nå benytte seg av denne avtalen for å 
oppnå mange unike fordeler ved installasjon av 
infrastruktur og ladepunkter for elbiler:

• Rask og effektiv behandling av forespørsler 
for deres sameie eller borettslag

• Gratis befaring og tilbud

• Gunstige innkjøpsbetingelser av infrastruktur 
og ladepunkter

• Fremtidsrettede smartladere med kapasitet 
opptil 22kW

• En rekke automatiske tjenester, som 
automatisk avstemning for beboere, 
administrasjonverktøy, egen kontrollside, 
samt døgnåpen kundeservice for beboere og 
sameie.  

Beboere får en rekke fordeler ved tilknytning:

• Smart elbillader på opptil 22kW, passer alle 
bil modeller

• Tilgang til Europas største ladenettverk

• Usbl RFID ladebrikke

• Full oversikt via “Min Side” og App

• 10 % rabatt på ladepunkter fra NewMotion

• Markedets beste ladeløsning

• Døgnåpen kundeservice

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

største ladepartnere.
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