
Når du skal oprette dig på Min Side første gang, tager det lidt længere tid, end det vil gøre fremadrettet. Ved din 
oprettelse skal du igennem tre trin. Det er ikke svært, og vi hjælper dig her i gennem:

Tre trin til oprettelse på Min Side. Sådan gør du:

Indtast dit kundenummer og din pinkode i de markerede felter

Både dit kundenummer og din pinkode finder du på en af dine 
el-regninger på side 1 – lige under beløbet til betaling.

Udsnit af regning:

Vælg, hvordan du i fremtiden vil logge på Min Side

Bekræft dine oplysninger

Den måde du vælger, du fremover vil logge på Min Side, skal være 
den, der er nemmest for dig.

Du kan vælge at:
• bruge din personlige mailadresse og en adgangskode (til venstre)
• bruge dit NemID. Vælg ikon til højre
• logge ind via din Facebook konto. Vælg ikon til højre

Der kan være flere personer på Min Side, der er registreret på 
det samme kundenummer, eksempelvis både dig og din ægtefælle. Er 
det tilfældet, skal du markere, hvem du er.

Er du ikke tidligere oprettet på Min Side, er du ”Ny person på Min Side” 
og således endnu ikke tilknyttet kundenummeret. Klik på ”Opret ny 
kontaktperson”, så du kan fortsætte oprettelsen af din egen profil.

Sådan opretter du dig på Min Side



Du skal nu bekræfte dine personlige oplysninger

Her skal du indtaste dit navn og telefonnummer samt 
acceptere vilkårene for brug af Min Side.

Sidst men ikke mindst kan du nederst tilmelde dig vores nyhedsbrev. 
På den måde kan du følge med i, hvad der sker i SE koncernen samt få 
relevante nyheder og tilbud.

Du har nu adgang til Min Side

Her kan du gå direkte til både dit el-forbrug og dine el-regninger.
Rigtig god fornøjelse med Min Side.

Har du problemer med at oprette dig på Min Side, kan du kontakte SE Kundeservice på 7011 5010.


