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Ladeavtale elbil
– Fortum Charge & Drive

Med en ladebrikke fra Fortum kan du enkelt lade din
elbil på alle Fortum Charge & Drives ladestasjoner.
Fortum er Nordens største ladeoperatør for elbil, og har
et nettverk av 2000 ladestasjoner i Norge, Sverige og
Finland. I Norge ﬁnner du 1350 av disse og over 500 av
dem er hurtigladere.
Finn alle våre ladestasjoner i Charge & Drive-appen
Du ﬁnner alle Fortums ladestasjoner i vår app for iOS og Android. Her kan du
ﬁltrere basert på ladestasjoner med riktig ladeteknologi for din bil, og du kan
se om en ladestasjon er ledig, opptatt eller ute av drift. I appen ﬁnner du også
prisinformasjon for alle våre ladestasjoner, og ved å logge deg inn kan du
starte og stoppe lading direkte
24 timers kundeservice
Har du problemer med en ladestasjon, eller trenger du hjelp til å få ladet tilbyr
Fortum 24 timers kundeservice til våre ladekunder.
Ring Fortum på 22 55 54 24.
20 % Rabatt på lading til ODI og NTI medlemmer
Lading ved Fortums ladestasjoner prises enten per kWh eller per minutt,
og prisen varierer basert på den effekten en ladestasjon kan gi. Med en
ladebrikke fra Fortum mottar du månedlig etterskuddsvis faktura for all lading.
Som medlem i ODI og NTI får du 20 % rabatt på gjeldende veiledende priser
på lading i Fortums nettverk av ladestasjoner.
For å bestille ladebrikken med rabatt, må du laste ned Charge & Drive-appen
fra https://www.fortum.no/cdapp, opprette bruker og bestille brikke i appen.
Deretter sender du oss informasjon om navn, org. nummer, telefon, adresse,
løyvenummer og medlemsnummer i ODI/NTI til chargedrive.no@fortum.com
eller ringer Fortum Charge & Drive på 21 49 69 10. Trenger du mer
informasjon og avtalevilkår ﬁnner du dette på www.odi.no.
Dersom du allerede har en ladebrikke fra Fortum Charge & Drive kan du
kontakte oss på 21 49 69 10!
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