
Vilkår for bruk av ladestasjoner ved Stubberudlia borettslag 

1. Ladestasjonene skal kun brukes ved lading. Det vil si at ladekabelen til enhver tid må være koblet 

til ladestasjonen dersom kjøretøyet er parkert på plassen.  

Kobler du ladekabelen av – og ikke flytter bilen – får du parkeringsbot. 

2. Eier av kjøretøyet må benytte seg av korrekt kabel, type 2 modul 3, for å lade. Brudd på dette kan 

medføre at eier av kjøretøyet blir erstatningsansvarlig for skader som oppstår på ladestasjonen. 

3. Borettslaget eller Energiplan AS er ikke ansvarlig for hærverk, ødeleggelse eller annen skade på 

kabel eller kjøretøy som lader. Eier er selv ansvarlig for kabelen og kjøretøyet og må få eventuell 

skade dekket gjennom sin egen private forsikring. 

4. Mister du RFID-brikken din, er du selv ansvarlig for å varsle Energiplan AS så fort som mulig, slik at 

brikken kan deaktiveres for å hindre misbruk. Blir brikken brukt av andre enn eieren av brikken, er 

eieren av brikken fakturaansvarlig og må betale regningen.  

5. RFID-brikken kan lånes bort, men eieren av RFID-brikken er ansvarlig for å dekke kostnadene og 

blir også pålagt inkasso ved manglende innbetaling, jf. punkt 4. I tillegg skal utlåner informere låner 

om vilkårene for bruk av ladeplassene i sin helhet. Utlåner er dermed ansvarlig for at vilkårene blir 

fulgt. 

6. Styret og Energiplan AS tar forbehold om at prisene kan justeres uten forvarsel i henhold til 

konsumprisindeks, løpende driftskostnader og endrede strømpriser (inkl. avgifter og nettleie).  

PRIS FOR LADING pr. november 2018 (alle priser inkl. mva): 

Strøm (inkludert nettleie, avgifter m.m. – gjennomsnittspris for 2018)  kr 1,10 pr. kWh 

Påslag fra borettslaget for nedbetaling av ladeanlegg og drift/vedlikehold  kr 0,20  pr. minutt 

Mister du RFDI-ladebrikken, må du på nytt betale 100,- inkl. mva 

Eier av brikke: 
Ladekortnr.:_________ 

 

Adresse:  

Leil.nr:  

Mobilnummer:  

 

      Jeg har lest og forstått vilkårene for bruk av ladestasjonene ved Stubberudlia borettslag.  

      Jeg har vist frem gyldig legitimasjon. 
 

Signatur: 
 
 

Sted og dato: Oslo, ______/______-2018                                       

 


