Uutta!
SÄHKÖAUTON LATAUS
ASKOTALOSSA
Askotalon P2-pysäköintialueelle on asennettu viisi sähköauton
latauspistettä. Latauspisteet on tarkoitettu ensisijaisesti
Askotalossa työskentelevien käyttöön. Latauspisteiden käyttöä
varten sinun tulee rekisteröityä Oomi Lataus -palvelun asiakkaaksi
ja sen jälkeen toimittaa yhteystietosi meille tänne Renorille
käyttöoikeuden avaamista varten. Oomin palvelu toimii Virtalatausverkostossa prepaid-maksulla.
Pysäköinti sallittu vain latauksen ajaksi.
Huomioithan, että sähköautojen lataaminen muualla kuin
niille tarkoitetuilla paikoilla on kielletty. Autoa ei saa ladata
lämpöpistokepaikalla, eikä virtaa saa ottaa rakennusten seinillä
olevista tavallisista ulkopistorasioista.
Lisätietoja ja neuvonta:
Renor Oy, Tanja Paksunen, asiakaspalvelupäällikkö,
puhelin 020 7220 824, tanja.paksunen@renor.fi

Tervetuloa lataamaan sähköautoa Askotaloon!
Askotalon P2-pysäköintialueelle on asennettu viisi sähköauton latauspistettä.
Latauspisteet on tarkoitettu ensisijaisesti Askotalossa työskentelevien käyttöön.
Latauspisteiden operaattorina toimii Oomi. Latauspisteiden käyttöä varten sinun tulee
rekisteröityä Oomi Lataus -palvelun asiakkaaksi ja sen jälkeen toimittaa yhteystietosi
meille tänne Renorille käyttöoikeuden avaamista varten.
Toimi näin, mikäli et ole vielä Oomi Lataus -palvelun asiakas:
1. Rekisteröidy Oomi Lataus -palvelun asiakkaaksi osoitteessa
https://oomi.register.virtaglobal.com/register. Verkkosivulta saat tilattua
käyttöösi RFID tunnisteen, jolla auton lataaminen sujuu helposti.
2. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi Renor Oy:lle tämän linkin kautta
https://app.falcony.io/askotalo/links/autopaikat ja avaamme sinulle
käyttöoikeuden Askotalon latausjärjestelmään. Huomioithan, että sähköpostiosoite
tulee olla sama kuin Oomi Lataus -palvelun asiakastiedoissa. Käsittelyaika noin 1-2
arkipäivää. Saat meiltä vahvistuksen, kun käyttöoikeutesi on aktivoitu.
3. Lataa helppokäyttöinen Virta. -applikaatio käyttöösi puhelimen sovelluskaupasta.
Toimi näin, mikäli olet jo Oomi Lataus -palvelun asiakas:
1. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi Renor Oy:lle tämän linkin kautta
https://app.falcony.io/askotalo/links/autopaikat ja avaamme sinulle
käyttöoikeuden Askotalon latausjärjestelmään. Huomioithan, että sähköpostiosoite
tulee olla sama kuin Oomi Lataus -palvelun asiakastiedoissa. Käsittelyaika noin
1-2 arkipäivää. Saat meiltä vahvistuksen, kun käyttöoikeutesi on aktivoitu.

Virta. -sovelluksesta näet latausaseman vapaat latauspaikat, niiden tehot ja
lataushinnat. Huomioithan, että sähköautojen lataaminen muualla kuin niille
tarkoitetuilla paikoilla on kielletty. Autoa ei saa ladata lämpöpistokepaikalla, eikä virtaa
saa ottaa rakennusten seinillä olevista tavallisista ulkopistorasioista.
Pysäköinti sallittu vain latauksen ajaksi!
Lisätietoja ja neuvonta: Renor Oy, Tanja Paksunen, asiakaspalvelupäällikkö, puhelin
020 7220 824, tanja.paksunen@renor.fi
RENOR OY

