Borettslaget har innført følgende bestemmelse for lading på borettslagets område 1. mars 2019
Dette er en midlertidig ordning og kan endres med varsel fra styret. Avtalen inngås mellom
Vestliskogen borettslag v/Styret, heretter kalt utleier og den enkelte andelseier heretter kalt
leietaker. Denne avtalen gir tilgang til betalt lading av ett kjøretøy fra en av de fire angitte
ladestasjoner som er etablert utenfor borettslagets garasje ved Ragnhild Schibbyesvei 8.
Ønsker du å inngå avtale? Ring for å avtale tidspunkt for avtaleinngåelse med styret
mandag – Torsdag kl.: 18:00 – 20:00 på telefon 909 63 943

1. Regler for bruk:
• Kun kjøretøy beskrevet i denne avtalen kan lades.
• Kjøretøy skal være eiet/leaset av leietaker som er bosatt i Vestliskogen Borettslag og har
inngått denne avtale.
• Kjøretøy omhandlet i denne avtalen skal ha fast annen oppstillingsplass i borettslaget.
• Kjøretøy skal ha automatisk digitalt parkerings-ur der urskive skal være godt synlig i
frontruten på bilen. Tidsangivelse på parkerings-ur legges til grunn for brukstid og skal kunne
kontrolleres.
• Leietaker skal kun benytte godkjent og uskadet ladekabel.
• Plassene er reservert ladbare registrerte kjøretøy under lading.
• Mellom kl. 04:00 og 23:00 er maksimal brukstid av plass 3 timer.
• Perioden mellom to brukstider for samme kjøretøy, er minimum 3 timer.
• Brukstid som påbegynnes etter kl. 23:00 og frem til kl. 04:00 påfølgende dag, kan kjøretøy stå
frem til kl.: 07:00 (dvs. maks. åtte timer i denne perioden) selv om ladesyklus er fullført.
• Utleier vil ikke kunne holdes økonomisk ansvarlig ved eventuelle utfall eller feil på anlegget.
• Beboer må laste ned og bruke EO app (fra appstore eller Google Play) angitt av
Ladefabrikken.no sammen med QR-kode på ladestasjon.
Se https://youtu.be/onAaw0lFG7Y for bruk.
• Ved bytte av kjøretøy skal ny avtale inngås før lading påbegynnes.
• Dersom egen bil må på verksted, slik at en har leiebil, meldes denne leiebil inn/ut skriftlig til
styret@vestliskogen.no (uten noen kostnad for endring).

2. Kostnad for bruk:
• Kontrakt inngåelses avgift er kr. 2500,- pr. bil. / reg. nummer, som et engangs beløp og
refunderes ikke. Dette er med på å dekke grunninvestering av lade anlegget.
• Det påregnes ikke kontrakt inngåelses avgift ved bytte av kjøretøy, som maksimalt kan skje
en gang pr. år.
• Kilowatt pris. pr. 15.02.2019 er kr. 2,50 (som skal dekke nettleie, grunninvestering,
vedlikehold av ladestasjoner og ladestrøm).
• Faktura gebyr er p.t. kr.45,- pr. faktura.
• Faktura for forbruk sendes leietaker kvartalsvis fra borettslagets leverandør.

