Avtale om ladepunkt for el-bil i Bleikeråsen Boligsameie
Om ladeløsningen
Sameiet har inngått avtale om bruk av Zaptec ladesystem for el-biler i sameiets garasjer. Systemet består av smarte
ladebokser som kommuniserer med hverandre og fordeler tilgjengelig effekt i garasjeanlegget til de til enhver tid
tilkoblede biler. Systemet måler og avregner strømforbruk til hver enkelt slik at alle betaler for sitt strømforbruk. Se
www.Zaptec.no for mer info om løsningen.
Sameiets ansvar
Sameiet har ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde tilførsel av strøm frem til parkeringsplassen, og etablere og
drifte felles styresystem for effektstyring og avregning av strømforbruk. Sameiet har også en felles avtale for
betalingsløsning og drift/support for systemet.
Sameiers ansvar
Denne avtalen gir sameier mulighet til å etablere en ladeboks som gir lademulighet for el-bil på egen
parkeringsplass. Ladeboksen blir sameiers eiendom, og ansvar for vedlikehold av boksen er sameiers ansvar. Sameier
forplikter seg til å delta i sameiets avtaler for betalingsformidling og drift/support, og å benytte sameiets
samarbeidspartnere ved vedlikehold på ladeboksen. Betalingsløsningen koster maks kr 29 + mva per mnd.
Strømforbruk belastes den enkelte etter forbruk. Kostnader med vedlikehold og drift av systemet fastsettes i det
årlige budsjettet og kan komme som et tillegg til månedspris eller strømpris.
Bestilling
Ladeboksen består av en monteringsplate og selve ladeboksen. Er du usikker på om eller når du skal ha ladeboks,
kan du bestille kun monteringsplaten nå. Ved senere bestilling av ladeboks vil du få kostnaden med
monteringsplaten fratrukket ved bestilling av ladeboks.
Bruk av ladeboksen betinger registrering i betalingsløsning for systemet. De til en hver tid gjeldende vilkår og
betingelser vil finnes på sameiets hjemmeside.
Bestillingen gjelder parkeringsplass nr.: ____________ (For plass tilhørende seksjonen)
Leier i dag plass nr______ og ønsker å tildeles plass tilrettelagt for lading.

_____ Zaptec Pro ladeboks med monteringsplate NOK 21 990,- inkl. mva.
______ Zaptec monteringsplate NOK 5 000,- inkl. mva.
Ladeboks og monteringsplate leveres og faktureres fra Officelink AS. Du får egen avtale tilsendt fra de.

Eier (blokkbokstaver): ______________________________________

Adresse: ________________________________________________

Tlf.: __________________________

________________________________
sign. eier

e-post: __________________________________________

_____________________________
sign. styret

