
ProStrøm til  
boligorganisationer

Vi hjælper jer med at tilbyde 

grøn og billig strøm til jeres 

beboeres elbiler



Er I klar til  

at tilbyde jeres 

beboere opladning 

af elbiler?

I 2021 blev antallet af el- og hybridbiler på de danske veje 

fordoblet. Og den tendens ser kun ud til at fortsætte. 

Men det er ikke alle danskere, der endnu kan bidrage til 

den grønne omstilling ved at købe en el- eller hybridbil. 

Mange steder i landet er der nemlig stadig begrænsede 

muligheder for opladning. 

Det vil vi gøre noget ved – og du og din boligorganisation 

kan være med. Hos ProStrøm gør vi det nemlig nemmere 

for beboere i boligorganisationer at køre grønt.    

Fleksibel 

forsyningsløsning  

udviklet til 

boligorganisationer

ProStrøm gør det enkelt for din boligorganisation at 

tilbyde ladestandere, og gør det grønt og billigt for dine 

beboere at oplade deres elbil. 

Vi skræddersyer løsningen til behovet i din boligorganisa-

tion, og opstiller det antal ladestandere, I har brug for, lige 

der hvor I har brug for dem. Og det gør vi kvit og frit. 

Så snart I har sluttet strøm til vores ladestandere, sørger 

vi for resten; Al vedligehold, drift, service og dialog med 

brugerne tager ProStrøm sig nemlig af. 

Samtidig tilbyder vi dine beboere nogle af landets bedste 

vilkår med en elpris, der med garanti er lavere end gen-

nemsnittet på markedet.



Derfor skal du  
vælge ProStrøm

Fordele for boligorganisationen

    Ingen udgifter for boligorganisationen 

    I får moderne ladestandere af høj kvalitet (+20 års levetid)

    Der er 5 års garanti på ladestanderens komponenter

    I slipper for al administrativt bøvl

    ProStrøm varetager al kommunikation med kunder

    Adskilt elregnskab – uden mellemregninger 

med boligorganisationen

    Prostrøm sørger for eventuelle spærreafgifter 

og ladestandernes tilgængelighed

Fordele for beboerne

Billig, grøn strøm til variabel pris. pr. kWh.     

Brugervenlig app til opladning og betaling     

Mulighed for at abonnere til en fast pris     

Mulighed for reservering af tid til opladning 

Fair bindingsperiode 

    Ingen gebyrer



Vil du gøre det lettere 
for dine beboere at 
være elbilejer? 
Ring eller skriv til os for en uforpligtende snak om, 

hvordan I kommer i gang med at tilbyde jeres  

beboere opladning af el- og hybridbiler. 

T +45 9360 6494    
M info@prostrom.dk

Om ProStrøm

ProStrøm er en privatejet, dansk,  

uafhængig virksomhed, som arbejder 

for at gøre det lettere at være elbilejer 

i Danmark.

Adresse i Skive 

Violvej 297

7800 Skive

Adresse i København

Dr. Tværgade 37

1302 København K

prostrom.dk


