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Techem Beboer App
- Kom i gang

Kjære Beboer
Ditt forbruk venter på deg online. Få tilgang til Techem Beboer App via PC-en din eller
last ned appen på mobil eller nettbrett.
Få tilgang til appen her:

Techem Beboer App

https://beboer.techemadmin.no

• Se avregningen din online

Du kan raskt og enkelt opprette tilgang til
beboer appen via PC-en din. En invitasjon
sendes direkte til beboer på e-post. Via
invitasjonen oppretter du deg en bruker med
en e-postadresse og et passord etter eget
ønske. Deretter kan du fortsette på PC-en din
via en web-versjon og/eller laste ned appen
på mobil eller nettbrett.

• Analyser ditt vann- og energiforbruk

Last ned «Beboer App» fra Techem på enten
Google play eller App Store.

• Sammenlign ditt forbruk med andre
• Sammenlign ditt forbruk i ulike perioder
• Sett opp forbruksalarmer
• Spar på våre felles ressurser
Forbruksindeks
I appen finner du en bokstav øverst i bildet på
forsiden som viser din forbruksindeks. Bokstaven
er et uttrykk for ditt forbruk av vann og varme
sammenlignet med resten av eiendommen med
data fra de siste 365 dagene.
Hvis du har en A+, betyr det at din bolig
gjennomsnittlig har det laveste forbruket. Har du
f.eks. en G, har din bolig det høyest forbruket.
For å forbedre forbruksindekset ditt må du senke
forbruket ditt.
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GODE TIPS
Se avregningen din online

Guide

I appen vil du kunne den siste avregningen og
historiske avregningsvedlegg for din bolig.

Du kan få hjelp til forskjellige emner under «hjelp»
i appen/web-versjonen.

Forbruksoversikt med fjernavleste målere

Invitasjon til appen

Følg forbruket ditt 24/7. Har du fjernavleste
målere i boligen din, vil du også ha tilgang til å se
ditt individuelle forbruk.

Dersom du ikke har mottatt en invitasjon og
ønsker tilgang til appen kan du kontakte oss på
kundeservice@techem.no.
Vennligst oppgi følgende informasjon:
• Navn på eier
• Navn på sameie/borettslag
• Adresse og leilighetsnr.

Analyser forbruket ditt

Økt fokus på forvaltning av ressurser

I beboer appen kan du se ditt totale forbruk og
dykke inn i data fra dine individuelle målere.
Sammenlign forbruket i forskjellig perioder for
hele boligen, pr rom og helt ned på målernivå.

Techem Beboer App hjelper oss med å spare på
våre felles ressurser. Ved å måle forbruket ditt,
kan du lett følge med og sette opp alarmer. På
den måten skaper du økt bevisstgjøring rundt
forbruksvaner og gir økt fokus på forvaltning av
ressurser.

Sammenlign forbruket ditt
Sammenlign forbruket ditt med ulike perioder og
med eiendommens gjennomsnitt.
Opprett forbruksalarmer
Du kan enkelt opprette forbruksalarmer og la
appen overvåke forbruket ditt. Du kan velge å
motta varsler på din mobil eller på e-post, hvis det
er noe du skal ta deg av.

Hos Techem vet vi at hver dråpe teller. På
verdensbasis leverer vi våre tjenester til mer enn
11 millioner boliger. Bruk appen aktivt for å senke
forbruket ditt.

Techem Norge AS - Dicks vei 10b - 1366 Lysaker - www.techem.no - Tlf.: 22 02 14 59 - kundeservice@techem.no

