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1. Aftalen

1.1. En Looad Connect serviceaftale omfatter en aftale om levering af
 support, vedligeholdelse af kundens ladeboks, refusion af elafgift  
 og softwareopdateringer.

1.2. Aktivering af serviceaftalen sker når ladeboksen er installeret  
 og aktiveret, medmindre andet aftales.

1.3. Looad Connect serviceaftale afregnes med et løbende abonnement 
 og kræver tilmelding til automatisk trækning via betalingskort eller   
 Betalingsservice.

1.4. Looad opgør og udbetaler refusion til kundens bankkonto hver måned. 
 Satsen for refusion er fastsat af Skat, og satsen følger den til en hver tid 
 gældende sats fra Skat.

1.5. Looad hæfter ikke ved ukorrekte opgivelser afgivet ved oprettelse.

1.6. Looad skal mod fremvisning af legitimation have uhindret adgang 
 til ladeboksen, eltavle og øvrige relevante installationer på 
 installationsadressen for nødvendige eftersyn, vedligeholdelse, 
 afprøvning, aflæsning og afbrydelse samt lignende.

1.7. Så længe Kunden har en aktiv serviceaftale med Looad og 
 modtager refusion af elafgift, har Looad den økonomiske risiko 
 og det driftsmæssige ansvar for ladeboksens funktionalitet. 
 Looad sørger for den tekniske drift af ladeboksen, herunder 
 vedligehold af ladeboksens software, samt har ansvar for udbedring 
 af fejl, skader og mangler for ladeboksen, indtil den opsiges af 
 kunden, også uden for den normale garantiperiode. 
 Så længe kunden har en serviceaftale med Looad vil Looad erstatte 
 ladeboksen ved hændelig undergang, fx ved brand, tyveri, hærværk 
 eller lignende. Såfremt almindelig ælde og slitage medfører, 
 at ladeboksen ikke længere fungerer, så leverer og monterer 
 Looad en ny eller brugt funktionsdygtig ladeboks hos kunden 
 uden yderligere afregning.
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1.8. Looad kan uden ansvar og varsel tage ladeboksen ud af drift, udføre 
 vedligeholdelse eller opdatere software og lignende af hensyn til 
 driften af  ladeboksen. Medfører dette, at opladning via ladeboksen 
 ikke er mulig, vil Looad i denne forbindelse ikke være ansvarlig 
 for eventuelle tab.

1.9. Opsiger kunden Serviceaftalen, overgår enhver reklamationssag  
 til den forhandler, hvor kunden har købt sin ladeboks.

2. App’en ”Looad Go”

2.1. Looad Go kan downloades i Apple store eller på Google Play butik. 
 Kunden downloader selv Looad Go og skal være indforstået med at 
 afgive de nødvendige oplysninger for dels at kunne downloade og  
 for at kunne få fuld udnyttelse af funktionaliteterne i Looad Go.

 Kunden skal være indforstået med, at underleverandører udpeget af   
 Looad skal have adgang til de nødvendige data i Load Go for at kunne   
 drive funktionaliteterne i denne.

 Looad Go har følgende hovedfunktioner:

 Giver adgang til at lade på andre adresser end hjemmeadressen.
 Indeholder en døgnåben serviceaftale, hvor kunden kan få support til 
 teknisk fejlfinding mv. Giver adgang til at opnå afgiftsreduktion på  
 den del af strømforbruget, der anvendes til ladning af Kundens elbil
 eller plug-in-hybridbil.
 
 Looad Go (Looad Connect) afregnes med et løbende abonnement 
 og kræver tilmelding til automatisk trækning via betalingskort eller 
 Betalingsservice.

3. Priser

3.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af prislisterne i webshoppen. 
 Alle priser er angive inkl. moms.

 Der tages forbehold for eventuelle indtastning- og trykfejl.

4 Fakturering

4.1. Fakturering sker i Danske Kroner.
 Faktura for køb af fysiske varer genereres og fremsendes elektronisk 
 til den af Kunden angivne mailadresse. Fakturaen fremsendes typisk  
 på datoen for levering.

 Fakturering af abonnement (Looad connect) på 
 Looad Go sker hver md. forud.
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5 Betaling

5.1. Køb via webshoppen betales med det betalingskort, som Kunden 
 indtaster i forbindelse med købet eller som kunden har registreret 
 på sin profil i forbindelse med Kundens tidligere køb.

 Betaling for fysiske produkter, som skal leveres, trækkes på 
 kundens betalingskort på dato for afsendelse af produktet.
 Betaling for Looad Go (Looad connect) trækkes den første 
 hverdag i måneden.

 Hvis Kunden ikke betaler på fakturaens forfaldsdato, 
 så vil der blive fremsende Rykker 1 på dag 10,  
 Rykker 2 på dag 20 og Rykker 3 på dag 30 efter forfald. 

 Betaler Kunden fortsat ikke, kan Looad vælge at opsige aftalen.  
 Looad har til enhver tid ret til at tilbageholde udbetaling af 
 afgiftsreduktion, så længe Kunden har ubetalte forfaldne regninger.
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