
Velkommen til
ProStrøm 

Vi tilbyder grøn og billig 
strøm til opladning af 

din elbil



Du har nu adgang til 
ladestandere fra ProStrøm
Nu er det blevet lettere at tanke grøn el på din elbil. Der er netop 
opsat ladestandere med 2 stk. type 2 udtag, der kan levere op til 
22 kW pr. udtag.

Ladestanderne, som er tilgængelige for boligselskabets 
beboere, betjenes og betales ved hjælp af ProStrøms app, som 
kan hentes i både App Store og Google Play.

App Store

Google Play

Sådan tilmelder 
du dig
For at bruge ProStrøms ladestandere 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.

Hos ProStrøm er der ingen binding eller 

skjulte gebyrer. Du er velkommen som 

bruger, uanset om du har et permanent 

behov, eller blot skal bruge én opladning.



Sådan fungerer det
Når du står ved standeren og er klar til at lade din bil, 

aktiverer du nemt standeren via app’en. Det er også 

her, du kan reservere en ladetid, time opladningen til 

et senere tidspunkt og meget andet.

Når du er færdig med at lade, trækker vi pengene på 

dit betalingskort.

Har du brug for yderligere vejledning til oprettelse og 

brug af appen, så kan du finde den på vores 

hjemmeside: ProStrøm.dk

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

med dine spørgsmål.

Telefonsupport:
Ring på +45 93 60 64 94

Vi har åbent 8.00-16.00 på hverdage

App:
Kontakt os via ProStrøm-appen

Mail:
Skriv til os på info@prostrøm.dk



Vil du vide mere?
På ProStrøm.dk kan du læse meget mere om os.

Priser:
1. Standardopladning, hvor du lader din bil i dagtimerne og

betaler en variabel el-pris pr. kWh.

2. Natopladningen, hvor du lader din bil i tidsrummet

mellem 00.00 og 06.00 og betaler en variabel el-pris pr.

kWh.

De aktuelle priser vil altid kunne ses i vores app for hver 

enkelt ladestander.

3. Abonnementer:

1. FRI750

Med denne kan du lade alt det, du vil en hel måned til

1299 kr. pr måned. Dog maks 750 kWh.

2. FRINAT

Her kan du lade alt det, du vil mellem klokken 00.00 og

06.00 til 1199 kr. pr. måned – uden kWh begrænsning!




