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Velkommen til Movel 
 

Nå som vi har mottatt din bestilling på abonnement: 

• Ved mottatt bestilling åpner vi din lader. Tilgangen blir senest aktivert i løpet av én til to 

virkedager. 

 

• Ønsker du å bruke en ladebrikke for å starte og stoppe lading? Movel leverer din første 

ladebrikke kostnadsfritt. Fordelene er at ingen andre kan bruke ditt ladepunkt, men det betyr 

også at du alltid må ha din ladebrikke for å bruke laderen. I lukkede garasjeanlegg velger de 

fleste å la ladestasjonen stå åpen. 

 OBS: Ladestasjoner med to ladeuttak krever alltid bruk av ladebrikke. Ladebrikke sendes i posten 

 når du bestiller aktivering av ladestasjonen og kundeforholdet på Movels hjemmeside.  

 

Fakturering 
Movel fakturerer brukerne etterskuddsvis fire ganger i året for strømforbruk, driftstjenesten og 
eventuelle påslag satt av boligselskapet. Faktureringen skjer normalt i:  
• februar for 4. kvartal foregående år,  
• mai for 1. kvartal inneværende år,  
• august for 2. kvartal inneværende år,  
• november for 3. kvartal inneværende år.    
 
Du får påminnelse på SMS og e-post. 
 
Min Side 
Min side er Movels web-portal for kunder som ønsker innsyn i eget forbruk. 
 
Informasjonen du trenger for å logge inn og ta i bruk Min Side, får du på e-post når du bestiller aktivering 
av ladestasjonen og kundeforholdet til Movel. 
 
Dersom du ønsker Min Side lagt inn på mobilen som et ikon gjøres det forskjellig fra nettleser til 
nettleser. For eksempel: på Android-telefoner i Chrome må du åpne web-portalen i din nettleser, gå inn i 
innstillinger (tre prikker øverst i høyre hjørne) og velge «Legg til på startsiden» mens det i Firefox er 
«Legg til snarvei til side». 
 
Når du har logget deg inn på «Min Side» kan du se forbruk av strøm fra ditt ladepunkt fordelt på år, 
måned og den enkelte ladesesjon. 
 
Du kan også se ladestatus, ladestasjonens ID og hurtigtast til Movels servicetelefon. 
 

http://www.movel.no/
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Under tannhjulet i høyre hjørne vil du kunne låse fast/låse opp ladekabelen i ladestasjonen. Dette kan 
være praktisk i hverdagen om du ønsker å ha ladekabelen stående i ladestasjonen, for eksempel mens du 
er på jobb. Skal du på langtur med bilen, låser du kabelen opp og tar den med for lading underveis. 
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