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Välkommen att ladda med Eways!  
Tack för att du valt att ladda din bil med oss. Nedan följer en beskrivning över hur du blir 
kund hos oss, samt hur du laddar och betalar. 
 

OBS! Det är viktigt att punkt 1 och 2 utförs i rätt ordning! 
 

1. Ladda först ner appen EpSpot (Google Play eller AppStore) och verifiera din 
mailadress via länk. Appen används för att starta laddning på ReVolt-laddaren i din 
förening. Se vidare instruktion nedan. 

2. Gå därefter till https://my.eways.se/ordercard och beställ ditt kostnadsfria Eways 
laddkort. 

a.  Ange koden RickombergaÄng vid beställning 
b. Ange samma mailadress som du angav i EpSpot-appen 
c. Som betalningsmedel kan du välja Visa, Mastercard eller American Express 

3. Laddkortet skickas hem till dig. Med det kan du starta laddning på alla publika Eways-
laddstationer. 

4. Debitering av förbrukad el (hemma- eller publikladdning) sker månadsvis. Ett digitalt 
månadskvitto skickas till dig via mail. 

5. Pris för laddning bestäms av föreningen/fastighetsägare (för platsen där du laddar) 
 

Pris i din förening: 1.52 kr/kWh inkl. moms 
Om du tappar bort ditt laddkort, kan du beställa ett nytt på eways.se 

 

 
Så här gör du när du ska ladda 

Starta laddning Avsluta laddning 

1. Öppna EpSpot appen och scanna QR-koden 
på laddaren. 

2. Anslut kabeln till bilen 
 

1. Avsluta laddning enligt bilens instruktioner 
eller i appen 

2. Dra ur kabeln ur bilen 
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Laddstatus  
Fast grönt sken – Redo att ladda 
Blinkande grönt - Bil ansluten 
Fast Blått sken - Laddning pågår och kabel är fastlåst 
Blinkande blått - Inväntar laddbegäran från bil 
Fast gult sken - Fel på internetuppkoppling 
Fast rött sken - Fel på fordon eller laddkabel 
Vitt blink var fjärde sekund -  Laddstation avstängd 
Släckt – Elmatningsfel 
 
 
 

Eways kundtjänst har öppet dygnet runt alla dagar: 
010-121 94 01 eller helpdesk@eways.se 
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