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1. Omfang
1.1. De generelle vilkårene og betingelsene for Shell EV Charging Solutions B.V. er også gjeldende for

vilkårene og betingelsene for Dynamic Power Solutions. De generelle vilkårene og betingelsene for
Shell EV Charging Solutions B.V. kan du finne på nettstedet: www.newmotion.com.

1.2. Hovedbegrepene som brukes i disse generelle vilkårene for Dynamic Power Solutions, men som
ikke er definert i disse skal ha den betydningen som er tilskrevet dem i de generelle vilkårene for
Shell EV Charging Solutions B.V. med mindre konteksten krever noe annet.

2. Definisjon
2.1. Dynamic Power Management er en løsning som brukes for å lade et elektrisk kjøretøy, samtidig

som man tar hensyn til energikapasiteten i kundens hjem eller bygning (og andre elektriske
apparater som brukes) for å unngå fare for overbelastning av den (lokale) strømnettilkoblingen eller
hovedforsyningen.

2.2. Dynamic Power Sharing er en løsning som optimaliserer fordelingen av elektrisitet som er
tilgjengelig innenfor energikapasiteten til kundens eiendom blant flere tilkoblede elektriske kjøretøy,
basert på hvilken type det elektriske kjøretøyet er, ladehastighet og ladestatus.

2.3. Dynamic Power Solutions er med andre ord Dynamic Power Sharing og/eller Dynamic Power
Management sammen.

3. Dynamic Power Solutions
3.1. Shell Recharge Solutions gir råd om den sannsynlige tilgjengelige energikapasiteten hos kundens

eiendom basert på Shell Recharge Solutions praktiske erfaring. Shell Recharge Solutions kan ikke
garanterer at dette også er den faktiske tilgjengelige energikapasiteten til kundens eiendom for
lading av elektriske kjøretøy. Kunden er til enhver tid ansvarlig for å avgjøre hvor stor den faktiske
tilgjengelige kapasiteten for lading av elektriske kjøretøy er, fordi kapasiteten til kundens eiendom
kan endres over tid, for eksempel hvis kunden bruker flere elektriske apparater samtidig.

3.2. Dynamic Power Solutions kan bare installeres på en eiendom som oppfyller de relevante kravene,
og det må være mulig å koble til en elektrisk installasjon som oppfyller de relevante kravene i
samsvar med installasjonsinstruksjonene og gjeldende lover og forskrifter. Det er kundens ansvar å
sørge for at eiendommen oppfyller alle de relevante kravene. Hvis en eiendom ikke oppfyller de
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relevante kravene er det ikke mulig å garantere at installasjonen fungerer som den skal og det kan
føre til at tilkoblingen blir overbelastet. Shell Recharge Solutions kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle kostnader eller mulige skader.

4. Ekstrakostnader
4.1. Hvis det er nødvendig å tilkalle en elektriker av andre grunner enn installering av Dynamic Power

Solutions skal kjøretillegg og kostnadene for utført arbeid faktureres i tillegg til standardkostnadene
for Dynamic Power Solutions.
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