Elvefaret Borettslag
Bestilling av ladepunkt for elbil/ladbar hybrid
Ladepunktet
Tilbudt ladepunt er av nyere type og tilpasset de elbiler som selges idag. Konkret betyr dette at en vil
spesifisere et ladepunkt med kontakt type 2, som er dagens EU standard.
Hovedmålet med ladepunktene er ikke å kunne tilby «hurtiglading», anlegget dimensjoneres slik at en
«normal» elbil vil oppnå full lading i løpet av natten.
Ladesystemets tilgjengelige kapasitet vil variere over døgnet og tilpasses hva borettslaget har av ledig
kapasitet i hovedskapene. Borettslaget forutsetter at systemets kapasitet kan kanaliseres til de
ladepunkter som i øyeblikket er i bruk. Ved få samtidige brukere og god tilgjengelighet i hovedtavlene
forutsettes ladepunktene å kunne gi opp til 32A (7.2 kW i vårt 230V IT anlegg).
Ladepunktene vil være dedikert den enkelte parkeringsplass. All forbruk av strøm vil måles på hvert
enkelt punkt.
Borettslaget har avtale for anlegget med Movel, www.movel.no som står for praktisk drift, brukerstøtte
og abbonementsordning.

Bestillingsskjema
Interessenter bes fylle ut vedlagte egenerklæring og levere denne i styrets postkasse ved garasjeporten
eller sende innskannet kopi av bestillingsskjema.

Betaling og installasjon
På bakgrunn av bestilling sendes faktura fra OBOS og installasjon bestilles når betaling er registrert.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål kan du sende disse til styret@elvefaret.no
Med hilsen
Styret i Elvefaret Borettslag
Oslo 1 Januar 2021

Interesseskjema og egenerklæring
1. Undertegnede erklærer herved å være interessert i å få etablert ladepunkt på sin plass i Elvefaret
Borettslags fellesgarasje. Undertegnede er innforstått at bestilling forutsetter innbetaling på kr
30 000 og at ladeboksen ikke er tilgjengelig før innbetaling er mottatt.
2. Driftskostnadene til anlegget, dvs energikostnad, nettleie, vedlikeholdsomkostninger,
administrasjonskostnader og andre kostnader direkte henførbare til ladeanlegget, antas fordelt i
forhold til strømforbruk på hvert enkelt ladepunkt. Undertegnede erklærer seg herved villig til å
dekke sin andel av slike kostnader og slik borettslaget bestemmer. Pr dd forestår Movel all
praktisk drift av anlegget inklusive abbonementsordning.
3. Undertegnede står ansvarlig for bruk av ladepunktet, herunder forsvarlig behandling. Eventuelle
reparasjoner som skyldes bruker av ladepunktet må dekkes av bruker.
4. Anlegget er forberedt for videre utvidelser. Undertegnede aksepterer at borettslaget disponerer
slike utvidelsesmuligheter uten økonomisk kompensasjon.
5. Ved salg av leiligheten plikter undertegnede å få kjøper til å signere denne erklæring. Dersom slik
erklæring ikke fremlegges vil ladepunktet kunne stenges.
Garasjeplass nummer:
Leilighetens adresse:
Andelseier:
Epost:
Signatur:

Telefon:

