
 

 

 

Til beboerne hos Aalborg Boligselskab 

Nu er det blevet lettere at tanke grøn el på din elbil.  

I samarbejde med Aalborg Boligselskab har ProStrøm opsat 1 ladestander med 2 stk. type 2 udtag, der kan levere op 
til 22 kW pr. udtag.  

Sådan tilmelder du dig 
Ladestanderen betjenes og betales ved hjælp af ProStrøms app, som gratis kan hentes i både App Store og Google 
Play. For at bruge ProStrøms ladestandere såvel i Sæby ”Udsigten” som andre steder skal du være oprettet som 
bruger. Det gør du nemt via vores app. Her skal du indtaste enkelte informationer og betalingskortsoplysninger, som 
vi bruger til at afregne dit forbrug.  

Sådan fungerer det 
Når du står ved ladestanderen og er klar til at lade din bil, aktiverer du nemt standeren via app’en. Det er også her, 
du kan reservere en ladetid, se hvor meget du har ladet, og meget andet. Når du er færdig med at lade, trækker vi 
beløbet på dit betalingskort. Se nærmere i vores ’Vejledning til ProStrøm ladestandere’. 

Aftaler/priser: 
Når du opretter dig i app’en kan du vælge mellem forskellige aftaler: 

1. Standardopladning med en variabel pris pr. kWh, der består af 4 tidsintervaller der bliver reguleret dag for 
dag. 
2. Abonnement ’750’: Her får du alle de opladninger, du har brug for til en fast månedlig pris på 1299 kr. - dog 
maksimalt 750 kWh pr. måned. Lader du mere end 750 kWh betaler du ovennævnte standardpriser pr. kWh. 
3. Abonnement ’Fri nat’: Ønsker du kun at oplade mellem kl. 00:00 og 06:00, kan du uden begrænsning oplade 
alt det, du vil i dette tidsrum, for kun 1199 kr. pr. måned. Udenfor dette tidsrum betaler du ovennævnte 
standardpris pr. kWh. 

 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 
Du er altid velkommen til at henvende dig hos ProStrøm med dine spørgsmål. 

Telefonsupport: Ring på +45 9360 6494. Vi har åbent 8.00-16.00 på hverdage. 
App: Kontakt os via ProStrøm-app’en 
Mail: Skriv til os på info@prostrøm.dk 
Hjemmeside: Du kan læse mere om os på www.prostrøm.dk 

Velkommen hos Prostrøm  
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