BADEBAKKEN BORETTSLAG – BESTILLING AV ELBIL LADER
Styret i Badebakken Borettslag har inngått en avtale med Smartly AS for levering, installasjon
og drift av elbil ladere.
Pris for selve laderen inklusiv installasjon er kr 19.938 inkl mva. Denne vil bli fakturert deg fra
Teknisk Boligelektro AS som også vil sørge for den fysiske installasjonen av laderen på din
parkeringsplass.
Frist for bestilling av lader er fredag 14. september kl 16:00.
Ovennevnte pris er rabattert og vil være kr. 24.650 inkl mva ved bestilling på et senere
tidspunkt. Denne prisen gjelder til 31.12.2018.
Det er et etableringsgebyr på kr 612 inkl mva (engangskost) og en månedlig driftskostnad på
kr 100 inkl mva. Dette vil bli fakturert deg fra Smartly når du aktiverer abonnementet.
Forbruket på strøm for lading blir belastet ditt kredittkort fortløpende.
Utsatt aktivering av abonnement:
Du kan vente med å aktivere abonnementet ditt til du evt skaffer deg elbil.
Det vil ikke være mulig å bruke laderen din før du har aktivert abonnementet.
Du vil heller ikke få faktura på abonnementet før brukeren er aktivert.
Eget informasjonsskriv om hvordan du skal aktivere abonnementet og bruk av laderen vil bli
tilsendt når lader er bestilt.

Ved bestilling av elbil lader, skal denne linken brukes:
https://response.questback.com/lyseenergias/oe0zzt8suj

Her finner du et skjema som skal fylles ut med:
*Fornavn og Etternavn
*Velg fødselsdato i kalenderen (ved å trykke på kalender ikonet)
*Adresse
*Nummer på parkeringsplass – eller annen merking av plassen
*E-post
*Telefonnummer
Trykk på Neste >> nederst til høyre for å komme til neste side.

*Navn på boligselskap/Sameie skal fylles ut med:
Badebakken
*Elektroinstallatør valgt av boligselskapet:
Teknisk Boligelektro
*Valgt ladestasjon (type):
Velg Schneider i nedtrekkslisten
Når du trykker på Send nederst til høyre i bildet, vil en bestilling bli sendt til Teknisk
Boligelektro. Du vil motta en ordrebekreftelse fra Teknisk Boligelektro.

Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med utfylling av skjemaet eller montering av lader
kan du kontakte:
Henrik Løvås, mobil 93 20 11 00, e-mail henrik.lovas@smartly.no
Grete Halvorsen, mobil 93 04 63 09, e-mail grete.halvorsen@smartly.no
Spørsmål?
Spørsmål i forbindelse med lading og bruk av ladestasjonen – kontakt vårt kundesenter som
har åpent 24/7, på:

support.smartly.no eller 51 90 80 90

