Handelsbetingelser Dynamiske Elløsninger

1. Omfang
1.1.

1.2.

2. Definition
2.1.

2.2.
2.3.

The New Motion B.V.’s Almindelige Handelsbetingelser gælder for disse
Handelsbetingelser - Dynamiske Elløsninger. The New Motion B.V.’s Almindelige
Handelsbetingelser findes på webstedet: www.newmotion.com.
Termer, der er skrevet med stort, i disse Handelsbetingelser - Dynamiske
Elløsninger, men som ikke er defineret i disse Handelsbetingelser - Dynamiske
Elløsninger, har den betydning, der er tillagt dem i The New Motion B.V.’s
Almindelige Handelsbetingelser, medmindre andet kræves i konteksten.

Dynamisk deling af strømforbrug er et værktøj, der muliggør, at den på forhånd
fastsatte el-kapacitet i Kundens bygning til opladning af Elektriske Køretøjer
fordeles effektivt (idet der tages højde for typen af Elektriske Køretøjer,
opladningshastighed og opladningsstatus) blandt de forbundne Elektriske
Køretøjer.
Dynamiske elløsninger betyder Dynamisk deling af strømforbrug og/eller Dynamisk
Styring af Strømforbrug tilsammen.
Dynamisk Styring af Strømforbrug er et værktøj til at oplade et Elektrisk Køretøj,
hvor der tages højde for Kundens bygnings energikapacitet, når det Elektriske
Køretøj oplades og andre elektriske anordninger anvendes.

3. Dynamiske Elløsninger
3.1.

adres
The New Motion B.V.
Rigakade 20
1013 BC Amsterdam
PO Box 3966
1001 AT Amsterdam
Nederland

NewMotion giver råd og vejledning om den sandsynlige kapacitet, der er til
rådighed i Kundens bygning på grundlag af NewMotions praktiske erfaring.
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3.2.

3.3.

garanterer ikke, at dette også er den faktiske til rådighed værende kapacitet i
Kunders bygning til opladning af Elektriske Køretøjer. Kunden er til enhver tid
ansvarlig for at fastsætte den faktiske til rådighed værende kapacitet til opladning
af Elektriske Køretøjer, idet Kundens bygnings kapacitet kan ændre sig over tid,
f.eks. hvis Kunden anvender flere elektriske anordninger.
Dynamiske Elløsninger kan kun installeres på et sted, der opfylder de relevante
krav, og skal kunne forbindes til en elinstallation, der opfylder de relevante krav i
overensstemmelse med installationsvejledningen og gældende lovgivning og
bestemmelser. Det er Kundens ansvar at sikre, at stedet opfylder alle relevante
krav. Hvis et sted ikke opfylder de relevante krav, kan stedets funktionalitet ikke
garanteres og kan resultere i, at forbindelsen overbelastes. NewMotion hæfter ikke
for omkostninger eller mulige skader.
Ved køb af en Dynamisk Elløsning skal Kunden tegne et Abonnement.

4. Ekstra Omkostninger
4.1.

Hvis en elektriker er påkrævet af andre grunde end til at installere de Dynamiske
Elløsninger, faktureres disse omkostninger til kundebesøg og det arbejde, der
udføres, ud over standardomkostningerne til Dynamiske Elløsninger.

5. Løsningens ophør
5.1.

5.2.

5.3.

adres
The New Motion B.V.
Rigakade 20
1013 BC Amsterdam
PO Box 3966
1001 AT Amsterdam
Nederland

Såfremt Kunden beslutter at afslutte den Dynamiske Elløsning, anerkender
Kunden, at det Elektriske Køretøj vil blive opladet langsommere efter ophøret af
den Dynamiske Elløsning.
Efter opsigelse af den Dynamiske Styring af Strømforbrug, anerkender Kunden, at
Kundens forbindelse kunne blive overbelastet, når der anvendes forskellige
elektriske anordninger og det Elektriske Køretøj oplades på samme tid. Kunden
accepterer den risiko, at netværksoperatøren kunne have brug for at udskifte
hovedsikringen eller hovedafbryderen.
NewMotion hæfter ikke på nogen måde for skade eller omkostninger, der
indtræffer, såfremt Kunden opsiger de Dynamiske Elløsninger.
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