
Avtal 
 

   
 
 

 
Garage plats ……………… Laddbox nr…………..….….…… 

 
Namn Adress Person nummer 

 
 

Vad ingår i avtalet 
 

• Möjlighet att ladda elbil med Typ2 kontakt. Vid andra kontakt system rekommenderas en 
adapter. Om användaren vill byta kontakt i laddboxen så utförs detta av Newel AB, till 
användarens kostnad. 

• El kontakt typ Shuko som är monterad på laddboxen. 
• Alla garageplatser ska ha ett avtal för elförbrukning. Det gäller även dom som inte kommer 

att ladda en elbil. Även shuko uttaget är inkopplat via laddboxen. 
 Debitering kommer att ske via mail. Betalningsvillkor 30 dagar 
• Vid försenad betalning utgår förseningsavgift med 5% dock minst 200:- 

 
 

Erbjuden laddstyrka 
 

 Laddboxen har en maximal kapacitet av 3fas/16A (11kW) om bilen kan ta emot detta. 
• Mängden ström i fastigheten är dock begränsad. 
• Energimätare finns som läser av elcentralens belastning vid varje givet tillfälle, prioriterar och 

ger elbilsladdningen utrymmet som finns över. Detta gör att laddeffekten kan variera vid 
olika tidpunkter. 

• Föreningens målsättning är att erbjuda ”långsam laddning för ett normalt dagspendlande”. 
 

Kostnad för laddboxen 
 

• Avgift för att återbetala den fysiska installationens investering. Separat debitering. 
• Kostnad för förbrukad el. Det gäller även all el som utgår från laddboxen. Gamla uttag 

kommer att plomberas. 
• Föreningen läser av laddboxarnas elförbrukning periodvis och debiterar användaren för 

förbrukad el (kWh). Kostnad under 500:- debiteras 1 gång per år, kostnad över den nivån 
debiteras varje kvartal. 

• Priset för elen är rörligt och bestäms utifrån den debitering som föreningen får från sin 
elleverantör. 

• Kostnad vid lagning på grund av ovarsam behandling av laddboxen kommer att debiteras 
användaren. T.ex backat ut bilen utan att tagit bort elkontakten. 

 

Fortsättning nästa sida 
 

 

Mailadress RFID KORT 
JA Nej 

Telefonnummer 

 
 
Signatur 



Avtal 
 

   
 
 

 
 
 
 

Accesskontroll 
 

• Laddboxen är konfigurerbar för att utesluta oönskat användande. 
• Användaren kan själv aktivera/avaktivera ladduttaget via sitt användarkonto i molntjänsten 

(fungerar även i mobiltelefon), eller vid användning av RFID-bricka. Trasig eller saknad RFID 
bricka kommer att debiteras användaren. 

• Användaren ansvarar själv för reglering av användandet och därmed strömförbrukningen. 
 

Avslutning av avtal 
 

• Vid avflyttning ansvarar användaren för att informera styrelsen om ny användare. 
• Avtalet är löpande och behöver inte förnyas varje år 

 

 
Övrigt 

 
• Användarmanualer finns på vår hemsida www.krusbodatorg.se 
• Avtalet skrivs i 2 ex och 1 ex lämnas till Marie Påhlman Prg 69 efter påskrift. 

 
 
 
 
 
 

Avtal enligt ovan Tyresö den ……………………………. 
 
 
 

………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 
Underskrift Underskrift 

 
…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… 

Namnförtydling  Namnförtydling 
 

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg Användare 

http://www.krusbodatorg.se/
http://www.krusbodatorg.se/
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