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Hvordan betale for lading?

For å betale for lading finnes to måter:

på

For å betale for lading må bruker opprettes i
SmartCharge-appen eller på https://smartcharge.io/me/

1. Automatisk månedlig belastning av
betalingskort/PayPal

Hver

kr 3,- per transaksjon per måned

bruker med aktiv ladeboks blir fakturert for

2. Månedlig faktura per e-post
fakturagebyr kr 79,- per faktura

sitt forbruk.
Dersom du har fått installert en lader men

ikke ønsker å bruke den ennå, trenger du

Alle beboere med aktive ladebokser vil motta en faktura
per e-post for kommende års abonnement på kr 300,(kr 25,- per ladepunkt per måned)

ikke å foreta deg noe. Du blir da ikke belastet
for SmartCharge-abonnement og kan heller
ikke benytte laderen. Gi ladeanleggets eier
beskjed den dagen du ønsker å bruke

laderen.

Hva vil det koste å lade?
Du betaler kun for effektivt forbruk på din lader. Pris per
kWt settes av ladeanleggets eier.

Ta kontakt med Meshcrafts om du ønsker månedlig faktura:
post@meshcrafts.com

Hvordan følger jeg med på egen lading?
Hver ladeøkt på din lader loggføres i SmartChargeappen og du kan her følge med på løpende forbruk.

Kom i gang med SmartCharge
For å lade må det opprettes en brukerprofil i systemet og
linke den mot din ladeboks. Slik gjøres det:
1.

Når SmartCharge er aktivert får du en e-post
tilsvarende bildet. Trykk Tilegn boks.

2.

En ny side dukker opp der du logger inn med din
SmartCharge-bruker. Hvis du ikke allerede er
registrert, trykk REGISTRER for å opprette en bruker.

3. Fyll inn navn, e-post og ønsket passord.
Trykk deretter REGISTRER.

4.

Velg ønsket betalingsmetode.
Dette må registreres for å få ladet.

5. Etter fullført registrering, mottas bekreftelse
på at din bruker og ladeboks er knyttet
sammen.

6. Koble bilen til laderen med egen ladekabel (Type2)
7. Hvis du ønsker å følge ladingen og se ladehistorikken
kan dette gjøres via SmartCharge-appen eller på
www.smartcharge.io/me
All aktivitet på ladeboksen vil nå være tilknyttet din
bruker.

