
AGA online er en enkel og skreddersydd nettside med informasjon og støtte. Nå kan du legge inn bestillinger 
og finne all den informasjonen du ønsker. Ved hjelp av brukernavn og passord til din konto får du adgang til 
tjenester som fakturaarkiv og relatert informasjon.  

AGA online er ditt personlige forretningsverktøy Ved hjelp av en enkel adresse får du tilgang til en rekke 
tjenester. Det er enkelt raskt og praktisk.

Fordi AGA online alltid er tilgjengelig, får du bedre kontroll og oversikt over statusen din når og hvor du vil.

Fordeler

AGA online. Ditt personlige forretningsverktøy.

 → AGA online

® ACCURA er et registrert varemerke i The Linde Group.



Tilgjengelige tjenester

Å komme i gang

Støtte

Min konto
Her finner du informasjon i forbindelse med kundenummeret ditt: fakturering, betalinger, levering, 
bestillinger, antall flasker, leieavtaler og mye mer. Du kan oppdatere fakturaer og dokumenter fra arkivet, 
oppdatere informasjon om kundekontakt samt omgående få kopier av dokumenter.  

Nettbestilling – flaskegass
Dersom du bestiller utstyr direkte fra AGA, kan du legge inn bestillingene på nett.

Utstyr på nett
Dersom du bestiller utstyr direkte fra AGA, kan du legge inn bestillingene på nett.

Vedlikehold på nett
Dersom du har en vedlikeholdskontrakt med AGA, får du tilgang til vedlikeholdshistorikk, du kan hente frem 
vedlikeholdsprotokoller og finne mye annen nyttig informasjon på nett.

Dersom du allerede bruker noen av våre eksisterende internettjenester (ACCURA® gasshåndtering, 
nettbestilling eller utstyr på nett), kan du få tilgang til dem via en felles bruker-ID for alle nettjenester.

Kontakt AGA  
Bruk kontaktskjemaet for stille oss spørsmål eller sende oss meldinger.

Gå inn på www.aga.no/online eller www.aga.no og finn lenken til AGA online oppe til høyre på siden.
Klikk på Registrering, og fyll inn registreringsskjemaet. Velg de tjenestene du ønsker tilgang til, og angi 
kundenummer(e) og personlig informasjon.
Du vil så motta en epost med brukerkonto og passord. Nå er du klar til å logge deg inn.

Dersom du ønsker å foreta endringer i forhold til tilgjengelige tjenester eller kundenumre senere, kan du 
endre personlig informasjon under Min profil.

Vi har gjort det enkelt for deg å få tilgang til informasjon og legge inn bestillinger på nettet. Men du må 
selvfølgelig gjerne kontakte oss, dersom du trenger ytterligere støtte. Ring kundeservice på +47 815 32 880 
dersom du ønsker personlig kontakt.
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