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Hej. Vi hedder Nortec® og vi står for 
at levere jeres ladeløsning. Vores mål 
er at gøre din hverdag nemmere – og 
mere bæredygtig. Det skal nemlig 
være let at køre elbil uanset, hvor 
man bor.

I denne guide hjælper vi dig godt i 
gang med at bruge løsningen. Og 
skulle du på et tidspunkt få brug for 
vores hjælp, er du altid velkommen til 
at kontakte os. God fornøjelse med 
opladningen. 

Velkommen til en 
grønnere hverdag



Hent app’en Nortec Go i App Store 
eller Google Play.
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Hent Nortec Go

Vælg 'opret bruger' og følg app'ens 
vejledning. Søg efter adresse, bolig-
forening eller lokationnr. Du finder 
lokationsnr. på skiltningen ved lade-
standeren.

Når du lader med Nortec Go, bliver dit 
forbrug trukket fra din konto i app'en, 
som derfor løbende skal tankes op.  
 
Det gør du ved at vælge 'overfør 
penge' og det beløb, du ønsker at 
overføre.
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Det er helt op til dig. Du kan nemlig både 
starte din opladning med en Nortec brik 
eller nøjes med at bruge app'en. Og de to 
metoder kan også kombineres.

Bestil en fysisk brik i Nortec Go 
app’en. Mens du venter på brikken, 
kan du tanke den op i app'en. Se 
punkt 03 i første afsnit.

Med Nortec Go kan du se ledige stik, 
starte/stoppe en opladning, betale, 
følge med i dit forbrug og meget 
mere.  
 
Kan kombineres med en Nortec brik.
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Med Nortec Go har du altid let adgang 
til jeres ladeløsning. Du kan bl.a. se, 
om der er et ledigt ladestik, følge din 
opladning og få besked, når din bil er 
færdigopladet.


