
QUICK GUIDE  

NISSAN LEAF ACENTA  

Dette er en trin-for-trin guide til brug af Rådhusets  

elbiler i arbejdstiden 

 Booking 

 Start turen 

 Afslut turen 

 Opladning efter reservation 

 

Bliv oprettet til lån af elbil i Trykkeriet. Husk at med-

bring kørekort, arbejdsmail og mobilnummer.  



BOOK EN BIL 

Login med din arbejdsmail og til-

sendte kodeord 

Bestil en bil  

Inden din booking begynder, får du til-

sendt nummerplade på bilen og hvor du 

kan hente den på p-pladsen.  

START TUREN 

Download app’en greenabout move—find den i app 

store 

Login med din arbejdsmail og tilsendte kodeord 

Opret reservationer 

Inden turens start får du besked via app’en om 

hvor på p-pladsen du kan afhente den bookede bil 

Lås og åben bilen direkte med app’en 

 

Åben fanen ”startside” i din 

outlook og tryk på den blå bil 

- hermed åbnes et browser-

vindue 

Lås bilen op ved at holde dit medarbejderkort over 

læseren placeret ved bilens venstre sidespejl. Dø-

rene vil åbne efter et par sekunder,  hvis du har en 

reservation.  

Eller lås op via app eller sms. Ved sms besvar da 

med den 4 cifrede kode (står i ”Din personlige pro-

fil” ).   

APP 

OUTLOOK 



Find bilens nøgle i handskerummet—når 

du tager nøglen ud af magnetholderen i 

handskerummet starter din reservation. 

Start bilen ved at trykke på on/off knappen 

samtidig med at du holder bremsen nede. 

Bilen er nu klar til kørsel.  

Hold fortsat bremsen nede og sæt bilen i 

gear vha. gearstangen.  

 

NB! Håndbremse slås 

til– og fra på yderste 

venstre pedal.  

Klik på det lille ikon med ladestik på bil-

nøglen. Ladestikket foran på bilen er nu 

frakoblet og kan tages ud.  

R Reverse Bak 
N Neutral ”Frigear” 

D Drive Kør 

P Park Parker 

Tag ladestik ud. 



Information om startspærre (kun ved fysisk nøgle eller 
nød-åbning) 

Alle biler har en startspærre, som slår til ved uautoriseret 
adgang eller nød-åbninger. Den slår automatisk fra ved akti-

vering af reservation med kort, sms eller app, men skal slås 

manuelt fra, hvis man bruger den fysiske nøgle. Startspær-
ren deaktiveres på webplatformen eller app’en. Ring evt. til 
hotline på tlf. 60165980, hvis du har spørgsmål herom.  

 

AFSLUT TUREN 

Når bilen holder helt stille:  

1. Hold bremsen nede 

2. Tryk på ”P” på gearstan-

gen 

Når bilen er parkeret. Tryk på 

on/off knappen. Bilen er nu 

slukket.  

 

Hvis du skal låse bilen under din 

reservation, brug da nøglen.  



OPLADNING EFTER RESERVATION 

Klik på det lille ikon med ladestik på 

bilnøglen. Lågen til ladestikket er nu 

åben.   

Sæt laderen i ladestikket til højre.   

Sæt nøglen i magnetholderen. 

Luk handskerummet og bilens dør. 

Efter ca. 1 minut låser bilens døre au-

tomatisk.  

 



For spørgsmål kontakt da elbilshotlinen på 

tlf.nr. 60165980 

 

 

 

GOD TUR! 

 


