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VILKÅR OG BETINGELSER 

Lading av elektriske biler via drop-in eller RFID 

 

Ishavskraft AS ("Ishavskraft") tilbyr utstyr og eksperttjenester knyttet til lading av elektriske 

biler, samt faktureringsløsninger og ladetjenester til bilister.  

Disse vilkårene og betingelsene ("V&B") regulerer forholdet mellom Ishavskraft og bilisten 

("Kunden") som er koblet til Ishavskraft tjenesten ("Tjenesten"). "Kunden" refererer til både 

juridiske og fysiske personer. V&B skal ikke gjelde i tilfeller hvor de begrenser Kundens 

rettigheter som definert i ufravikelige juridiske bestemmelser. 

V&B gjelder for bruk av Tjenesten på ladere som er koblet til nettverket til Ishavskraft. 

I tillegg til V&B skal forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven gjelde. 

Tilkobling til tjenesten 
Tilkoblingen til Tjenesten skjer via RFID eller engangsregistrering i drop-in betaling. RFID 

brikke bestilles via e-post: bedriftskunde@ishavskraft.no, og kan videre benyttes på ladere 

knyttet til Ishavskrafts nettverk. 

Kanselering av tjenesten 
Som forbruker har Kundene rett til å varsle om å gå fra Avtalen, uten å gi en begrunnelse. 

Kanselleringen er gyldig hvis Kunden sender en kanselleringsmelding innen 14 dager fra 

Avtalens inngåelse. For å utøve sin rett til å kansellere, skal Kunden sende navn, 

telefonnummer og e-postadresse til Ishavskraft, sammen med en entydig erklæring om 

kansellering. 

Dersom Kunden har bedt om levering av Tjenesten før Avtalen kanselleres, skal Kunden 

betale Ishavskraft rimelig kompensasjon for tjenestene som tilbys for å oppfylle Avtalen.    

Kunden skal levere kanselleringsvarselet elektronisk til kunde@ishavskraft.no, per post til 

Postboks 1374, 9506 Alta eller på telefon til vår kundeservice 77 61 20 00. 

Betaling for tjenesten 
For å motta retten til å bruke Tjenesten, skal Kunden identifisere seg selv enten via RFID-

brikke eller drop-in. 

Bruk av Tjenesten via RFID krever registrering av Kunden. Slik registrering krever at Kunden 

oppgir personopplysninger til Ishavskraft, for eksempel e-postadresse, samt at Kunden 

velger passord for kontoen sin. Det kan bli nødvendig for Kunden å oppgi ytterligere 

personopplysninger etter registrering ved Kundens bestilling av tilleggstjenester, for 

eksempel navn og adresseinformasjon for å kunne motta et RFID-kort, og 

betalingsinformasjon for å kunne kjøpe ladetjenester gjennom Tjenesten  

Bruk av tjenesten via drop-in krever ikke registrering av kundedata, kun av 

betalingsinformasjon for å gjennomføre kjøp av ladetjenesten. Informasjonen lagres frem til 

kjøpet er gjennomført. Drop-in betaling medfører en reservasjon på bankkortet av 350,- 

NOK. Reservasjonen varer inntil 5 virkedager. 

Lading som foregår via drop-in eller RFID-brikke debiteres Kundens betalingskort. 

Det er Kundens ansvar å sørge for at brukerinformasjonen alltid er riktig registrert i 

Tjenesten. Etter registrering vil Kunden få tilsendt et engangsregistreringspassord via e-post 

for å bekrefte kontoen, hvoretter de vil få tilgang til kontoen. Ishavskraft er ikke ansvarlig for 

feil inntastet data under eller etter registrering. 
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Ved å akseptere Vilkår og betingelser ved registrering til Tjenesten, godtar Kunden at 

Ishavskraft vil belaste Kunden for ladegebyret, inkludert gjeldende avgifter og servicegebyr. 

Det endelige beløpet, som er basert på ladetidspunktet eller beløpet som belastes, beregnes 

når ladingen er fullført og debitert fra Kunden. Ladingen fullføres enten av systemet i henhold 

til Kundens instruksjoner når ladingen påbegynnes eller utvides, eller av Kunden når som 

helst. 

Tjenestene kan bare brukes med ladere på ladestasjoner som er koblet til nettverket til 

Ishavskraft. Laderne er merket med Ishavskraft navn og/eller logo, og er synlig i tredjeparts 

applikasjoner og kartløsninger. 

Kundens forpliktelser 
Det er Kundens ansvar å sørge for at ladingen startes og fullføres på riktig måte. For å sikre 

at ladingen har begynt, skal Kunden følge med på informasjonen som er synlig på laderen 

og/eller i bilen. Lading begynner når Kunden har koblet kjøretøyet til ladestasjonen for lading 

i henhold til instruksjonene, etter godkjenning via drop-in eller RFID. Det er Kundens ansvar 

å sørge for at kjøretøyet har de riktige betingelsene for å lade på ladestasjonen. 

Det er Kundens ansvar å sørge for at det registrerte betalingskortet er gyldig på tidspunktet 

for kjøp av ladetjenester, at det har en tilstrekkelig saldo og ikke er blokkert. Dersom 

debitering ikke er mulig, vil Kunden ikke kunne benytte tjenesten.  

Kunden er ansvarlig for å overholde de spesifikke parkeringsbegrensningene og 

reguleringene på ladestasjonen. 

Produktpriser 
Ishavskraft tilbyr sine Kunder ulike tjenester med varierende funksjoner og priser. De 

spesifikke vilkårene og betingelsene som det refereres til i disse V&B gjelder bare spesifikke 

ladetjenester.   

Den gjeldende prisen på Tjenesten er tilgjengelig på Ishavskraft.no eller på drop-in 

websiden. Prisen kan være kundespesifikk, og kan i så fall avvike fra grunnprisen. Prisene 

kan variere. 

Generelle vilkår og betingelser 

Informasjon om Kundenes kjøpstransaksjoner er synlig på Ishavskraft-kontoen. Ishavskraft 

beholder ladeinformasjonen i minst 12 måneder. 

• Ansvar for det personlige passordet 
Når Kunden registrerer seg for Tjenesten, oppgir de e-postadressen sin og et valgt 
passord for å logge inn på kontoen sin. Ishavskraft sender deretter Kunden et 
engangspassord via e-post for å bekrefte kontoen. Kunden er, for sin del, ansvarlig 
for å holde passordet sikkert, for ikke å skrive passordet ned slik at tredjeparter kan 
forstå hva det brukes til, og for ikke å bruke passordet på en måte som tillater andre å 
få tilgang til informasjonen. 
 
Kunden skal umiddelbart varsle kundeservice tlf. 32 11 00 11 dersom det er grunn til 
å tro at uautoriserte personer har fått tilgang til eller kjennskap til passordet. 

• Uautorisert bruk av Tjenesten 
Kunden er ansvarlig for enhver uautorisert bruk av Tjenesten under deres kontroll. 
Kunden er forpliktet til umiddelbart eller så snart som mulig å varsle Ishavskraft 
dersom de mistenker at kontoen deres har blitt brukt av en uautorisert person eller på 
en uautorisert måte. Den beste måten å minimere eventuelle kostnader på som 
påløper ved slik misbruk er å ringe vår kundeservice 08526 så snart som mulig. 
 



                                                                                                                
 

3 
 

Dersom Kundens RFID går tapt eller blir stjålet, skal Kunden umiddelbart (innen to (2) 
dager etter å ha blitt oppmerksom på tap eller tyveri av RFID) kontakte Ishavskrafts 
kundeservice 08526. Dersom Kunden ikke gir melding om tap eller tyveri av RFID-
kortet innenfor den nevnte fristen, skal de være ansvarlige for eventuelle rapporterte 
kjøpstransaksjoner i sin helhet. 

• Klager og undersøkelse av en Ishavskraft kjøpstransaksjon 
En Kunde som ønsker å sende inn en klage skal varsle Ishavskraft innen 60 dager 
etter den aktuelle kjøpstransaksjonen ble tilgjengelig på Kundens konto. Klagen skal 
tydelig indikere type feil. Dersom dette ikke gjøres riktig, vil Kunden miste sin rett til 
feilutredning og korrigering, bortsett fra unntak med grunnlag i ufravikelig lovgivning.  
Når en Kunde sender inn en klage, skal Ishavskraft gjennomføre en teknisk 
undersøkelse. 
 
Klager på feil ladekostnader behandles og aksepteres av Ishavskraft. Hvis og når en 
klage aksepteres, skal Ishavskraft kompensere Kunden for beløpet uten forsinkelse. 
Dersom klagen blir avvist, skal Ishavskraft informere Kunden om resultatet av klagens 
utredning og begrunne Ishavskraft sitt syn. 

• Endringer i Tjenestene eller V&B 
Begge parter er klar over at ladesektoren for elbiler utvikler seg raskt. Ishavskraft 
forbeholder seg derfor retten til å endre disse V&B for å tilpasse driften av Tjenesten 
eller V&B til nye eller modifiserte teknologier, enheter, standarder, lovgivning, 
retningslinjer eller til passende tekniske-, informasjonssikkerhetsmessige-, 
administrative-, virksomhets-, drifts- eller andre relevante prosedyrer. Kunden skal 
informeres om slike endringer med 30 dagers forhåndsvarsel på nettstedet 
www.Ishavskraft.no. Hvis Kunden ikke godtar endringene i V&B har Kunden rett til å 
avslutte Avtalen. 

• Kundens oppsigelse av Avtalen 
Kunden kan si opp Avtalen med en (1) måneds forhåndsvarsel, med virkning fra 
slutten av gjeldende abonnementsperiode. Innkallingen skal sendes via e-post til 
bedriftskunde@Ishavskraft.no 
 
Det er Kundens ansvar å avslutte Avtalen hvis Tjenesten ikke er ment å brukes, hvis 
kjøretøyet selges, er midlertidig ute av bruk, osv.  

• Ishavskraft har rett til å varsle om å si opp Avtalen 
Ishavskraft har rett til å varsle om å si opp Avtalen dersom Kunden, etter å ha mottatt 
en påminnelse, ikke har løst situasjonen innen rimelig tid i følgende tilfeller: 

o Kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser 

o Kunden bruker Tjenesten i strid med V&B eller forpliktelsene de har overfor 
Ishavskraft 

o Ishavskraft har grunn til å mistenke at Tjenesten blir misbrukt. 

Ishavskraft er ikke ansvarlig for Kundens parkering i henhold til lover og forskrifter fastsatt av 

for eksempel et parkeringsselskap eller kommune. 

Ishavskraft er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av en lovbestemmelse, offentlig 

handling, krig, sabotasje, svikt eller forsinkelse i levering, telefonforbindelser eller annen 

trafikk- eller kommunikasjonsforbindelser og transport, streik, boikott, eller andre lignende 

omstendigheter utenfor Ishavskrafts kontroll. Bestemmelsene her gjelder også dersom 

Ishavskraft blir utsatt for de nevnte handlingene. 

Skader eller tap som oppstår under andre omstendigheter, refunderes ikke av Ishavskraft. 

Ishavskraft er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte skader, som for eksempel 

inntektstap eller skade på forholdet mellom Kunden og tredjeparter, med unntak av tilfellet 

mailto:bedriftskunde@Ishavskraft.no
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hvor tapet skyldes uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlighet fra Ishavskraft, og aldri 

mer enn hva Kunden har rett til i henhold til ufravikelig lovgivning. 

Tvister 

Kunden har rett til å la enhver tvist som oppstår mellom Kunden og Ishavskraft bli avgjort av 

Forbrukertvistutvalget eller dersom ikke noe annet følger av ufravikelig lovgivning, skal 

enhver tvist som måtte oppstå med utspring i denne avtalen eller andre dokumenter knyttet 

til avtalen avgjøres ved ordinær domstolsbehandling med Nord-Troms tingrett som avtalt 

verneting. 

Ishavskraft AS, organisasjonsnummer: 979 139 268, kundeservice: tlf. 77 61 20 00 e-post 

kunde@Ishavskraft.no  www.Ishavskraft.no. 

 


