
Om Looad

Hos Looad gør vi os umage med at udvikle produkter 
og services, der gør livet lettere for de danske elbilister og
er stolte af at være med til at skubbe på den grønne 
omstilling.

Vi sætter en ære i at gøre vores produkter enkle
at forstå og samtidig giver værdi, uanset om det
er til den enkelte husstand, virksomhed eller boligforening.
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Velkommen 
til Looad

Kære Looad kunde

Først af alt, vil jeg gerne takke dig for at
du har valgt Looad som din ladeoperatør. 

På et relativt nyt teknologisk marked, mener vi, 
at god rådgivning og service, er områder hvor
Looad kan være med til at gøre en forskel 
for elbilskunder og partnere.

Vores team af ladespecialister sidder altid klar til at rådgive
jer kunder samt løse tekniske udfordringer døgnet rundt.

DIn nye ladeboks bør nu være opsat, fuld funktionel  
og klar til at lade din bil for første gang.  

Vi har for at du kan komme bedst mulig fra start lavet 
denne quickguide og skulle der opstå spørgsmål i den 
forbindelse er vi altid kun et opkald væk.

Søren Behnfeld,
Head of Sales, Looad ApS.



Hjem:  
 
Se spotprisen og 
planlæg din opladning 
med Smartcharge. 
Fastlås dit ladekabel og 
juster lysstyrken på din 
ladeboks 

Kort:  
 
Klik på huset (din 
adresse) for at starte 
din opladning. 
Planlæg din rejse og se 
priserne på alle offenligt 
tilgængelige ladepunk-
ter i hele Europa.

Profil:  
 
Her kan du tilføje 
betalingmuligheder, 
se statistikker og lade-
historik. Har du brug for 
support finder du vores 
kontaktoplysninger 
under dette punkt.

Fordele med Looad

Looad Connect serviceaftale 
Med din Looad Connect serviceaftale er du i de bedste hænder  
med telefonisk support på alle tidspunkter af døgnet, servicetekniker 
indenfor to hverdage og digitale tjenester, der giver dig maksimal 
glæde af din ladeløsning.

Åbent ladenetværk
Med vores app Looad Go, får du nem adgang 
til opladning og betaling på farten. Hos Looad skal du ikke
tegne abonnement for at lade op på offentlige ladestandere. 
Alt relevant information omkring ladepunkterne kan ses i app’en, 
eksempelvis adresse, pris og tilgængelighed.

Intelligent opladning med Smartcharge
Med Smartcharge har du mulighed for at lade 
når strømmen er billigst eller grønnest.  
Dette planlægges let i app’en.

Offentlig deling af ladeboks
Gør din ladeboks offentligt tilgængelige og tjen 
penge på den strøm der sælges. Offentligt tilgænglige ladebokse 
vil også være synlige i apps fra andre ladeoperatører.

Vi hjælper når du har brug for det
Vores kundesupport er altid klar ved telefonerne 
+45 30 20 30 80, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål. 
Du kan også altid skrive en mail til os hej@looad.dk

Gode tips.

1. Tjek om kablet er korrekt monteret i ladeboksen og bilen.

2. Brug Smartcharge funktionen for at lade billigst

3. Lås kablet til Ladeboksen fra App’en 

4. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at genstart ladeboksen.  
 F.eks. hvis ladeboksen er offline. Dette gøres let, ved at slukke og 
 tænde dit relæ til din ladeboks i eltavlen.

6 simple trin

1. Indsæt ladekabel i Ladeboks

2. Indsæt ladekabel i bil

3. Åben app’en Looad Go på din mobil    

4. Tryk på huset (din adresse) på kortet

5. Tryk på ”din Lader” 

6. Tryk på ”start opladning”  

Kom godt fra start Looad Go app
Din nye ladeboks er nu installeret og du er klar til din første opladning.
For at gøre det enkelt for dig har vi her lavet et overblik som sikrer dig 
at du kommer bedst fra start.

Din nye ladeboks er nu installeret og du er klar til din første opladning. 
For at gøre det enkelt for dig har vi her lavet et overblik som sikrer dig at 
du kommer bedst fra start.

Download Looad Go i App Store eller Google Play. 
Du kan også se mere på www.looad.dk

Din 
adresse

Her ser du om din 
ladeboks er online

Se din
ladehistorik


