
Rettferdig fordelt
Bruker med aktivt kundeforhold betaler flat pris per 
måned for tjenesten. I tillegg kommer forbruk av strøm 
som viderefaktureres fra strømleverandør uten påslag.* 
Movel fakturerer kvartalsvis. Dette skjer normalt i februar, 
mai, august og november. 

Movels tjeneste er upåvirket av hvor mye strøm kunden 
forbruker. Derfor har vi en flat pris. Det er rettferdig. Se 
infopakke på e-post for pris på abonnement i ditt 
boligselskap.

Dette samsvarer med lovverket for borettslag og sameier, 
som blant annet skal hindre skjevfordeling av kostnader 
mellom beboere.

*Vær oppmerksom på at enkelte boligselskap kan ha andre 
prismodeller
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Øvrige priser (inkl. mva.)

Etablering av abonnement 0, -

Ny kunde på eksisterende ladestasjon 200, -

Gjenåpning av stoppet kundeforhold 200, -

Erstatte tapt RFID-brikke 150, -

Åpne abonnement etter mislighold 200, -

Innhold i Movels drift

Administrasjon:
Null arbeid og ansvar for styret. Movel fakturerer bruker for forbruk av strøm uten påslag. 
Betalingsløsninger for gjesteplasser. Konfigurering av anlegget og ladestasjonene ved oppstart og 
ved ettermontering av nye ladestasjoner. Løpende programvareoppdatering.

Smart strømstyring:
Laststyring mot bygget og mellom ladestasjonene, samt styring av effekten i anlegget for å unngå 
høy nettleie (effektledd/industritariff). Movels ladeteknologi er klargjort med hardware for den 
nye kommunikasjonsstandarden for elbiler (ISO15118).

Overvåking av anlegget:
Movels styringssystem overvåker og diagnostiserer anlegget. Vi identifiserer og fjernretter 
eventuelle feil. Ved behov for installatør vil Movels diagnostikk gir installatør presis informasjon og 
dermed kostnadseffektiv utrykning. Informerer bruker om status. Konsekvensen er forutsigbarhet 
og trygghet for bruker. Movel har all dialog med beboerne, styret slipper arbeid og ansvar.

Min Side for brukere:
Informasjon om forbruk fra den enkelte ladesesjon pluss samlet forbruk per måned og år.
Informasjon om ladestasjonen. Funksjon for å låse kabel fast i ladestasjonen.

Tilgangskontroll:
Aktivering av ladebrikke (valgfritt) på nye og eksisterende ladestasjoner samt oversikt over
hvem som har tilgang.

Mail: post@movel.no Servicetelefon: 475 04 041 (07:00 til 22:00 alle dager)


