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§ 1 Parterne 

      1. Serviceaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent, der ønsker at oplade en indregistreret 
elbil el. Plug-in hybrid, og virksomheden EVbiler cvr. 38114964 som levere en opladningsydelse.    

      2. Man skal have en Dansk adresse for at indgå en aftale. 

§ 2 Anvendelsesområde 

1. EVbiler har den fulde risiko for al driften af selve ladeboksen. 

2. Installation af ladeboksen, er for kundens egen regning. Ejeskabet af ladeboksen tilhører 
abonnenten. 

§ 3. Indgåelse af aftale 

1. Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse og email adresse. 
Serviceaftalen indeholder oplysninger om: 
Ladeboksens serienr., samt evt. udstyr, abonnementsnummer, totalbeløb, mdl. Abonnementspris, 
samt målerkrav til ladeboksen. 

2. Ladeboksen tilmeldes appen Monta, hvor indrapportering og betaling sker. 

 
§ 4 Ejendomsret 

1. Abonnenten har ejendomsretten over ladeboksen i hele aftalens periode. 

§ 5. Tilbagebetaling af elafgift 

1. Ved indgåelse af en serviceaftale med evbiler.dk er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af 
elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21. E.A.4.6.3.2. 

2. Afgiften udgør 1.03 kr pr kWh incl moms. Beløbet vil blive udbetalt til abonnenten. Abonnenten skal 
være refusionsberettiget, herunder gælder at abonnenten ikke på forhånd skal være 
refusionsberettiget. 

3. EVbiler kan søge om refusion og viderebetale denne til abonnenten, såfremt abonnentens forhold 
tillader dette, herunder at der er betalt fuld afgift af den forbrugte el til opladning af elbil/hybridbil. 
Viderebetaling af refusionen vil ske to gange årligt. 

4. Ordningen med viderebetaling af refusion betinget af at EVbiler har mulighed for at søge om 
refusion. 

5. Abonnenten skal aflæse energi-måleren, der er installeret i forbindelse med abonnentens ladeudstyr 
og indsende aflæsningen, samt dokumentation i form af foto af energimåleren til EVbiler. Ved brug 
af fjernaflæste ladebokse vil dette ske automatisk. Indrapportering sker via platformen, Monta. 

6. EVbiler skal ved forgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontroller korrekt 
installation og aflæsning af energi-måleren. 
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7. Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af indregistrerede elkøretøjer. Der må 
ikke bruges el på anden vis, der påvirker kWh-måleren, der sidder i forbindelse med ladeudstyret. 

8. Abonnentens aflæsning skal ske 4 gange årligt. Ligeledes udbetales refusionen 4 gange årligt, hvert 
kvartal. 

9. Udbetaling af godtgørelsen sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden 
berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om 
godtgørelse af elafgifter og at afgifterne er betalt i første omgang. 

§ 6 Installation og tilslutning 

1. Installation af ladeudstyr skal foretages efter gældende regulativer. EVbiler anbefaler brug af 
autoriseret elektriker til installation af ladeboks fra egen eltavle. 

§ 7 Fortrydelsesret 

1. Serviceaftalen kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af abonnementsaftalen. 

§ 8 Rykker 

1. Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der 
fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan EVbiler opsige abonnementsaftalen uden 
yderligere varsel. 

§ 9 Opsigelse 

1. I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan EVbiler opsige aftalen med 1 måneds varsel. 
Ladeboksen skal sendes retur til EVbiler. Udgiften forbundet med forsendelsen retur til EVbiler er 
afholdt af abonnenten. Skal EVbiler afhente ladeboksen ved abonnenten, er det for abonnenten 
regning. 

2. Kunden kan opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske 
skriftligt til EVbiler. 

3. EVbiler kan opsige aftalen med 1 måneders varsel. 

§ 10 Ændringer i abonnementsbetingelserne 

1. Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive 
varslet med minimum 1 måned. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen 
med et varsel på 14 dage fra udmeldelsen af ændringen. 

§ 11 Ansvar 

1. EVbiler administrerer og driver ladestationen, for egen regning og risiko. 

a. Det er en betingelse for indgåelse af serviceaftalen, at EVbiler har godkendt kundens ladestation 
og opsætning. 
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2. Indrapportering af forbrug: 

a. Al indrapportering sker via Monta appen kvartalvis. Monta kan downloades til IOS og Android. 
 
i. Kunder med smart ladeboks vil automatisk få refusion, da indrapportering sker automatisk via 
Monta. Billeder skal derfor ikke sendes med mindre EVbiler anmoder om dette. 
Refusionen deponeres i en Wallet hos Monta, og du kan derefter anmode om en udbetaling. 
 
ii. Kunder uden smart ladeboks får besked via Monta, når det er tid til indrapportering af måler, 
hvor der også skal uploades billede til dokumentation.  
Refusionen deponeres i en Wallet hos Monta, og du kan derefter anmode om en udbetaling. 

3. Ved defekt ladestation fra EVbiler 
 
a. EVbiler erstatter ladeboksen med en anden, uden ekstra omkostninger. Ladestationen kan være 
ny eller brugt ladestation i samme visuelle stand, som den defekte ladestation. 
Kunden sørger for nedtagning og opsætning af ladeboksen. 
EVbiler er ikke ansvarlig for evt. Tab i den periode en ladeboks måtte være ude af drift. 

Priser, incl moms. 

Oprettelse 0 kr. 

Abonnement pris 100,- inkl. Moms. Pr. Mdr. 

Rykkergebyr 100,- inkl. Moms. 

 

Pris pr. time ved fejlfinding i forbindelse med fejl, som ikke kan henregnes til EVbiler kr. 549,00  

 


