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LADDPUNKT
-avtal

avseende nyttjande
av laddpunkt för fordon

Datum

Kontraktnr

Objektnr

Upplåtare
Namn

Nyttjare
Namn

Personnr / org nr

Adress

Telefonnr

Postnummer och postadress

Mailadress

Avtalstid
Från och med ________________________________________
Till och med

_______________________________________

Avtalet löper månadsvis till avtalet sägs upp.
Uppsägning ska ske skriftligt. Båda parter har rätt att säga upp avtalet.

RFID tagg / kort
Id nr

Fakturering
Fakturering sker till kund via mail enligt ovan med normalt 10 dagars betalningstid.
Önskas fakturering:

Månadsvis
Kvartalsvis
Om nyttjaren inte betalar i tid kommer ränta, påminnelse och eventuella inkassokostnader att läggas på som extra avgift.
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Grundavgift
100 kr / månad
1,50 kr / kWh
Prismodellen kan komma att regleras beroende på kostnaden för energi samt övriga omkostnader. Priser ink moms.
Om ingen laddning sker under faktureringsperioden kommer ej heller debiteras någon månadsavgift.

Övrigt
Nyttjanderätten enligt detta avtal får inte överlåtas till annan utan upplåtarens samtycke. RFID kortet är alltså personligt och
ska förvaras som en värdehandling. Förvara aldrig kortet nära magnet eller annat som kan förstöra kortet.
Medger härmed genom detta avtal att nyttjaren godkänner att företaget får tag kreditupplysning på sökande. Nyttjande
samtycker också att personuppgifterna får hanteras av tjänsten.
Upplåtaren av laddpunkten tar ut avgift för laddning av elbil vid fastighet genom självkostnadsprincipen.
Laddpunkten är inte egen utan tillhör alla hyresgäster eller nyttjare.
Laddningspunkten öppnas upp genom RFID tagg eller kort och går att ladda på de platser som RFIDn är aktiverad. Normal
laddpunkt av Typ 2 uttag, upp till 7,4kW.

Allmänna bestämmelser








Nyttjaren får inte blockera eller på annat sätt svårtillgänglighetsgöra för andra nyttjare om behovet uppstår. Då ej
användning utav laddpunkt skall laddkabeln urkopplas och inte sitta i uttaget.
Nyttjaren svarar för egen anslutningskabel.
Endast elfordon får anslutas till laddpunkten.
Laddkabel skall uppfylla gällande standarder och nyttjaren ansvarar för att vid användning kabeln är i fullgott skick.
(Tips är att alltid använda sig utav icke slitna, skadade eller smutsiga laddkablar.)
Nyttjaren skall omgående anmäla fel till upplåtaren om fel eller brister upptäcks.
Nyttjaren ska endast använda laddpunkten enligt normal användning och för att ladda upp elfordon. Övrigt icke
normalt slitage eller icke normal användning och som ger upphov till ökat underhåll kan komma att debiteras kund.
Upplåtaren har rätt att stänga av laddpunkten vid fel eller ej rätt eller normal användning utav laddpunkten.

Underskrift
Ort och Datum

Ort och Datum

Upplåtare

Nyttjare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit sitt.
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