
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hei alle beboere i Furulia Borettslag! 
  
Gratulerer med et fremtidsrettet ladesystem fra Circle K.  
Circle K vil klargjøre 80 parkeringsplasser i deres boligselskap. Dette sikrer at alle som har elbil i dag 
får ladet og at alle som kjøper elbil i fremtiden enkelt kan få en ladestasjon montert på sin plass.  
Installasjonen vil starte mot slutten av  April  og være ferdig mot slutten av  Mai. Vi vil så langt det lar 
seg gjøre forsøke å unngå at dette arbeidet påvirker beboere, men noe må påregnes. 
Som  f.eks  flytting av biler på p-plasser som skal klargjøres.  
   
 
INFORMASJON RELATERT TIL BESTILLING AV LADER: 
 
Bestilling av ladere innen 21.04.2021:  

▪ Du vil installere ladeboksen og ta den i bruk nå 
▪ Du vil bestille lader for installasjon men ikke ta boksen i bruk nå (i bestillingen under 

‘’kommentar’’ så angir du at boksen ikke skal tas i bruk nå og at du derfor ikke skal betale 
månedskostnaden). Når du vil at boksen skal tas i bruk så sender du en melding til 
kontakt@circlekcharge.no. 

  
Bestilling av ladere etter 21.04.2021:  

▪ Du vil installere ladeboksen og ta den i bruk etter denne dato. Bestiller du etter 21.04.2021 
vil prisen bli noe høyere og laderen vil bli installert på et senere tidspunkt. 

 
Månedskostnad& forbruk (inkl. mva) 

▪ Månedskostnaden er 60kr/måned (kostnadsfritt ut 2021) 
▪ Forbruk: Pris/Kwh settes av styret 

 
______________________________________________________________ 
 

 
BESTILL LADER FRA CIRCLE K 

  
Ditt borettslag har inngått en ladeavtale med Circle K. Vi tar oss av alt fra planlegging og installasjon 
til introduksjon, drift, vedlikehold og administrasjon.  Vi tilbyr ladebokser som er enkle å installere og 
administrere for styret i borettslaget eller sameiet, og enkle for sluttkundene å bruke.  
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OM LADESYSTEMET 

 
Ladeboksen som er valgt kommer fra det norske selskapet Easee. 
Dette er en av markedets mest fremtidsrettede ladeboks som kan 
lade alle typer el- og hybridbiler. 
Ladeboksen leverer opp til 11kW lading. Dette tilsvarer 55km i 
rekkevidde per time lading.  
 
Når man er koblet til et felles ladesystem vil det være flere faktorer 
som påvirker hvor fort man kan lade. Dette kan være begrensninger 
satt av styret for å holde strømkostnadene nede, temperatur og ditt 
eget kjøretøy.  
I felles ladesystem som monteres i boligselskap så vil også antall biler 
som lader samtidig påvirke hvor fort din elbil vil lade da alle deler på 
den tilgjengelige effekten.  
 
 

Du kan lese mer om faktorer som kan påvirke din ladeeffekt på Circle K sine hjemmesider HER! 
Alle ladeboksene er tilkoblet internett og programvaren vil oppdateres automatisk etter hvert som 
ny og smartere ladeteknologi blir tilgjengelig.  
I tillegg får du full oversikt over ditt ladeforbruk gjennom appen Circle K Charge.  
  

BESTILLING AV LADER 
 
Bestilling av lader gjøres gjennom Circle K webshop.  
 
Ved å trykke på linken i teksten under vil du bli sendt videre til vår webshop. Etter at du har fylt ut 
nødvendig informasjon vil du motta en e-post på at bestillingen er gjennomført.  
Adressen som skal brukes ved bestilling er: Furulia Borettslag 
 

Pris for bestilling FØR 21.04.2021: Kr 18 990,- 
Ladeabonnement på Kr 60,-/mnd og strømkostnad kommer i tillegg.  
Ladeboksene vil bli fakturert etter overlevering av anlegget.  
Klikk her for å bestille  
 
Merk: Om du ikke ønsker å ta boksen i bruk nå, skriv dette i feltet «kommentar» i 
bestillingssiden. Du vil da ikke bli trukket den månedlige kostnaden før du tar systemet i 
bruk.  

  
Pris for bestilling ETTER 21.04.2021: Kr 20 990,- 
Ladeabonnement på Kr 60,-/mnd og strømkostnad kommer i tillegg 
Ladeboksene vil bli fakturert etter installasjon.   
Klikk her for å bestille  
 
Om du har spørsmål kan du ta kontakt med oss hele døgnet på 
telefon 22 96 25 35 eller kontakt@circlekcharge.com  
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