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Aldri gå tom
for strøm igjen
med

Løsningen på et
hverdagsproblem
Lei av å ha lite strøm på mobilen? I dagens digitale samfunn
bruker vi mobiltelefon til nesten alt. Vi hører på musikk, bestiller
billetter, betaler for varer i butikk eller restaurant, finner veien i
nye byer og holder kontakt med omverdenen via sosiale medier.
Alt dette tapper mobilen for strøm og man blir på mange måter
litt hjelpeløs om man går tom. Chargo jobber for å løse dette
problemet med et nettverk av selvbetjente ladestasjoner hvor
brukerne enkelt kan leie en powerbank via Chargo-appen. 



Hvordan det 
fungerer

Last ned Chargo-appen. 

nærmeste Chargo-stasjon.

1.

Logg inn og betal med
Vipps.

2.

Skann QR-koden på

 

stasjonen og løs ut
en powerbank.

Lightning (iPhone), micro-USB
og USB-C.

 

3.

Lever powerbanken til

 

hvilken som helst stasjon
Finn nærmeste stasjon i kartet
i appen og lever powerbanken
tilbake til Chargo-nettverket.

5.

Lad hvor som helst,
når som helst.

 

4.

90 minutter for 49,-
Månedsabonnement for 99,-



Powerbank

Inkluderer 3 kabler: Iphone, Micro-USB, USB-C. 
Kapasitet:    5500 mAh - 5V/2.4A



Powerbank-slots:  40 

Strømbruk:   9KWH/mnd. 

LCD-skjerm:   21 tommer

61,5 cm
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Høyde:   190 
Bredde:   61,5 
Dybde:    41    

cm
cm
cm

Dimensjoner

Chargo-Tårnet



Chargo-Box

Høyde: 13,4 cm
Bredde: 28,5 cm
Dybde:   18,3 cm 

Dimensjoner

Høyde:   22 cm
Bredde:  20 cm 

Bakplate

Powerbank slots:  10
Strømbruk: 6KWH pr måned. 



Din fordel

Behovet for å ha strøm på telefonen har aldri vært mer gjeldende enn akkurat 
nå. Med Chargo vil gjestene dine slippe å bekymre seg for tomt batteri,
samtidig som de alltid vil ha telefonen tilgjengelig - akkurat som vanlig.  
  

Bedre kundeopplevelse

Bestill en stasjon nå, så slipper du spørsmål som ¨Har du lader jeg kan låne?¨ 
eller ¨Kan jeg ikke bare lade 10 minutter bak baren?¨ i fremtiden. 

Ikke mer lading bak baren

Med over 80 000 brukere i appen og 1000 ladestasjoner i Norge, er det ingen
tvil om at mange setter pris på en bærekraftig ladeløsning. Dette har vi fått
bekreftet gjennom 100 000+ leier på to år, med pandemi som bakteppe.    

 

Vi vet at det funker

Du får ha stasjonen kostnadsfritt og vi tar det økonomiske ansvaret hvis det 
skjer noe med den - uavhengig av om det er et uhell eller om den blir stjålet. 

Vi tar ansvaret



Gjør som:

Kontakt

CharGo

ChargoX

Chargo.io

Martin Kiste
+47 940 33 404
martin@chargo.io

Skann for å bestille 
en Chargo stasjon


