
Laddning till fler



Välkommen till ChargeNode!

ChargeNode / Välkommen!

Genom att erbjuda laddning till sina medlemmar och besökare 

visar HSB Brf Ymsen i Stockholm att de tar miljöarbetet på allvar 

och bidrar i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med det 

stora antalet nya elbilsmodeller som lanseras kommer fler och 

fler människor välja elbilsinköp, vilket gör en fungerande 

infrastruktur för laddning oumbärlig.

HSB Brf Ymsen i Stockholm har satsat på ChargeNodes smarta 

och skalbara laddsystem med 36 st laddningspunkter á 22kW



Appa, ladda, kör!

ChargeNode / Välkommen!

ChargeNodes mjukvara optimerar och fördelar tillgänglig 

laddeffekt på antal inkopplade bilar, avresetider, bilarnas 

laddkapacitet och önskad laddning. 

Börja med att ladda ned appen för att registrera dig, 

bilen samt betalsätt.

Klicka på länken och följ anvisningarna för att komma 

igång: chargenode.eu/ladda

Det är HSB Brf Ymsen i Stockholm som sätter priset/kWh 

Priset finns också i appen. Betalning för genomförd 

laddning sker i efterskott den 28:e i månaden. 

http://www.chargenode.eu/ladda
https://apps.apple.com/se/app/chargenode/id1480228826
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chargenode.ampere&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Allmänna villkor

ChargeNode / Välkommen!

På hemsidan finns våra allmänna avtalsvillkor att hitta för 

användare gällande ChargeNodes laddtjänst: 

chargenode.eu/villkor samt i vår app under rubriken 

Menu / Kontakt oss. 

Vårt system är endast godkänt för att ansluta elbilar som 

uppfyller laddstandard (IEC 62196-2 och J1772) Mode 3 

Typ-2 uttag.

Support
Om ni stöter på problem med laddning finns vår support för er:

Email: support@chargenode.eu

Telefon: 010-205 10 55

Denna kontaktinfo finns även i appen under fliken ”Kontakta oss”.

mailto:support@chargenode.eu


ChargeNode / Lycka till!

Om ChargeNode

ChargeNode grundades 2018 och är ett snabbväxande 

greentech-bolag med säte i Göteborg. Bolaget erbjuder 

smarta laddsystem för storskalig elbilsladdning som 

bygger på egenutvecklad och patentsökt laddteknik. 

Genom att centralisera laddtekniken kan laddning 

fördelas ut till fler p-platser utan behov av separat 

laddare på varje p-plats. 

Med smart styrning t.ex. på avresetid så kan bilar med 

kort parkeringstid laddas först och därefter de som skall 

stå längre. Alla får den laddning som de önskar. Kunder är 

fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell och 

destinationer, varav några är ESS Hotell, Varberg Energi, 

Bygg-Göta, PGA Sweden International och Kvdbil. 

Lycka till med er laddning önskar teamet på ChargeNode!



Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

chargenode.eu kontakt@chargenode.eu  

Följ oss gärna på LinkedIn Facebook

010 – 205 10 55

Instagram

Power to all


