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Informasjon om oppstart og bestilling Ladesmart 
 
Bakkane borettslag har bestilt en Ladesmart ladeløsning for beboerne levert av Fjordkraft og OneCo. I 
dette brevet får du som beboer litt mer informasjon om montasje av ladeanlegget og hva du må foreta 
deg. 
 
Oppstart av arbeider 
Oppstart av arbeider ved OneCo er planlagt på onsdag denne uka, og første garasje ut er ved Ture 
Nermansvei 79-92. For oppdatert informasjon om fremdriftsplan etc., følg med på bakkanebrl.no eller 
Bakkane sin Facebookside. OneCo vil trenger fri tilkomst i garasjene i tidsrommet 07:30-15:30 når det skal 
gjøres innvendige arbeider.  
 
Merk at ladeanlegget på din lokasjon ikke vil være operativt før Eviny har koblet på strøm til dette 
anlegget, og her vil det måtte påregnes noe ventetid.  
 
Bestilling av ladeboks 
Du som beboer er selv ansvarlig for å bestille ladeboks og evt. tilleggsutstyr. Dette gjør du enkelt via 
Fjordkraft Markedsplass. Gå inn på markedsplass.fjordkraft.no/bakkane-brl/ eller scan QR-koden under og 
legg inn din bestilling. Bestillingen blir sendt til OneCo og de vil avtale montasje nærmere med deg. 
 
For deg som beboer koster ladeboksen kr 15.000,- ved bestilling før ladeanlegget er ferdig montert av 
OneCo. Bestillingsfrist er for å få denne rabatterte prisen er 3.juni 2022. Bestill innen fristen og bruk 
rabattkoden Bakkane for å få denne rabatten.  
 
Ved senere bestilling koster ladeboksen kr 17.500,-  Bruk rabattkoden Bakkane også ved senere bestilling 
 
Rabattkoden legges inn ved å klikke på handlekurven oppe til høyre på siden, og klikke «Vis handlekurv», 
klikke på «Har du en rabattkupong» under Sammendrag, hvor du skriver inn rabattkoden Bakkane og 
klikker «Løs inn». Deretter kan du fullføre bestilling ved å klikke på «Gå til kassen» og legge 
kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.  
 
Kom i gang med lading 
Når OneCo har montert ferdig ladeanlegget og Eviny har strømsatt det, er anlegget klart for bruk. 
Fjordkraft vil sende nærmere instruksjoner om registrering av bruker og hvordan du lader bilen din når 
det nærmer seg at ladeanlegget er klart til å tas i bruk. 
 
Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål ved å ringe oss på telefon 23 00 61 09 eller sende e-post til 
lading@fjordkraft.no .  
 
Lykke til med Ladesmart! 
 
Vennlig hilsen 
Fjordkraft 
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