Kjære beboer
Vi nærmer oss nå slutten av innstalleringen for infrastruktur til lading av el-bil, og det er gjort valg for
leverandør på ladebokser og styringssystem. Etter vurdering av flere tilbydere, og hvem som totalt
sett gav det beste tilbudet til dere beboere, falt valgt på Grønn Kontakt. Det er signert en
tilknytningsavtale mellom Grønn Kontakt og borettslaget. Grønn Kontakt er en nasjonal tilbyder av
lading for el-biler og eies i hovedsak av Statkraft og Agder Energi. Du kan lese mer om Grønn Kontakt
og deres nasjonale tilbud på deres hjemmeside www.gronnkontakt.no.
Tilkobling
Bestilling av ladeboks og tilkobling til 400V infrastruktur gjøres direkte til Grønn Kontakt på vedlagt
skjema. Det er valgfritt for den enkelte beboer å bestille tilkobling, men det kan lønne seg å gjøre det
nå dersom du vurderer anskaffelse av el-bil innen rimelig tid.
Skjemaet kan sendes direkte til Grønn Kontakt på mail bestilling@gronnkontakt.no, leveres i
postkasse til vaktmester/driftskontor eller direkte på driftskontoret.
Priser
 Ved den første kollektive bestillingen er prisen for etablering rabattert, og vil være på kr.
17.990,- som engangssum (etterbestilling av en og en tilkobling vil være på kr. 19.865,-).
 Det vil være en fast månedspris på kr 39,- til Grønn Kontakt for drift av anlegget (for den som
har aktivt abonnement). Se vedlagte bestillingskjema for tilleggsytelser.
 Pris pr kWh for forbrukt kraft er ikke fastsatt av styret enda, men vil trolig ligge rundt kr 1,50
pr. kWh. Kraftprisen inneholder også 10 % påslag til Grønn Kontakt for administrasjon
(avlesning av forbruk (kWt) og utsendelse av faktura).
Tilgjengelig effekt
Ladeboksen er av typen Schneider EVLink Smart Wallbox T2-7/22kW og har kapasitet til å lade helt
opp til 22kW (forutsetter tilgjengelig energi og bilen kan motta slik last). Dersom hele anlegget blir
fullt utnyttet vil det være tilgjengelig ca. 2,9kW til samtlige ladepunkt. Med andre ord så er det god
kapasitet i anlegget for å dekke nåværende og fremtidige behov.
Tidsfrister og oppstart
Det settes en frist til 31. august for å bestille til den kollektive prisen. Etter dette vil prisen være kr.
19.865,-.
Oppstart for montering av ladebokser vil være i uke 32 og vil skje fortløpende etter dette ettersom
bestillingene kommer inn.
De som har etablert ladepunkt fra før vil få ny boks montert, men må selv aktivere abonnementet
når den er kommet på plass. Dette gjøres direkte til Grønn Kontakt.
På baksiden finner du informasjon fra Grønn Kontakt og vedlagt bestillingsskjema.
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Velkommen til Grønn Kontakt
Det vil etter sommeren bli ferdigstilt installasjon av dynamisk lastbalansert ladeanlegg i
deres garasjer som muliggjør at alle parkeringsplassene kan monteres med ladere
(Flexilader). Å få en lader montert er valgfritt, og må bekostes av den enkelte beboer. Vi gjør
oppmerksom på at man må benytte Grønn Kontakt til bestilling av ladeboks, og at det kun er
disse laderne som kan benyttes til lading av el- og hybridbiler.

Vedlagt er et bestillingsskjema du må fylle ut og signere dersom du ønsker å få en Flexilader
montert på din parkeringsplass, samtidig som den kobles til infrastrukturen. Den vil bli
montert på vegg. Ved innsending av bestillingen vil du bli registrert som kunde hos Grønn
Kontakt. Ved endt registrering vil du få tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse
opp ladeboksen, og dermed kan lade bilen din. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av
strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt av styret i borettslaget.
Samme RFID ladebrikke kan benyttes på Grønn Kontakt sitt landsdekkende ladenettverk av
hurtigladere. Som Flexiladekunde hos Grønn Kontakt får du 15 minutter gratis hurtiglading
hver måned hos Grønn Kontakt. Du kan også laste ned Grønn Kontakts APP for å finne og
starte lading på deres offentlig tilgjengelige ladere.

Vi gjør oppmerksom på at prisen ved senere bestilling/levering av 1 stk Flexilader vil være kr
19.865,- (prisen indeksreguleres). Det er derfor gunstig å bestille lader til rabattert pris nå
(kr 17.990,-). Om du ikke har el- eller hybridbil enda, kan du bestille ladeboks til rabattert
pris nå og la den stå inaktiv til du ønsker å benytte den. På den måten kan du benytte deg av
den lavere prisen nå, og aktivere den når du får deg en ladbar bil. Skriv i så tilfelle på
bestillingen at du ikke ønsker at den skal aktiveres enda. Den vil i mellomtiden være
frakoblet i Grønn Kontakt sitt system til du gir beskjed om at du ønsker ta den i bruk. Det er
først da den månedlige kostnaden på kr 39,- begynner å løpe.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen som kunde hos

Grønn Kontakt

Flexilader fra Grønn Kontakt
Tveita Borettslag har inngått avtale med Grønn Kontakt for leveranse av ladeanlegg i garasjen. Dette
sikrer deg mulighet til å bestille ladepunkt for ladbare biler. Med Flexilader fra Grønn Kontakt
får du tilgang til et ladeanlegg som er enkelt i bruk og som sikrer betydelig raskere lading
sammenliknet med vanlig stikkontakt.
Bestill lader innen 31. august 2019, og få den til lavest mulig pris.
Du har 14 dagers angrefrist etter angrefristloven.

JA TAKK, JEG ØNSKER MEG FØLGENDE FRA GRØNN KONTAKT:
FLEXILADER (inkl montering) KR. 17.990,- (inkl mva.)
•
•
•
•

Vanntette og støtsikre ladestasjoner med Type 2 uttak.
Effektområde: inntil 22 kW
Veggmontert
5 års garanti

Drift (månedlig kostnad pr ladepunkt). 39,- (inkl mva.) *
(*Strømforbruk tilkommer)

•
•
•
•

Fakturering basert på eget forbruk
Full oversikt på forbruk og faktura på «Min Side»
15 minutter gratis hurtiglading hver måned
24/7 Kundeservice

Ved å signere under godtas Grønn Kontakts vilkår i tilknytningsavtalen signert av
Tveita Borettslag. Om ønskelig kan avtalen hentes på driftskontoret i Nåkkves vei 11.
Navn:__________________________________________________________________________________________
Fakturaadresse:___________________________________________________

Postnummer:________________

Epost adresse:___________________________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________ P-plass nr:___________________
Dato: _____________ Signatur kunde:_______________________________________________________________

