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Partene og definisjoner 
Vilkårene i dette dokumentet (heretter "Vilkår") regulerer 

tjenester tilknyttet til lading av elektriske kjøretøy (heretter "EV") 

under navnet Fortum Charge & Drive tilbudt av Fortum Markets 

AS, org.nr. 981 21 082.   

Disse vilkårene regulerer forholdet mellom Fortum Markets AS og 

bilisten (heretter "Kunden") som benytter Fortum Charge & Drives 

Connected Services / Smarte Ladetjenester (heretter "Tjenesten").   

Disse vilkårene utgjør avtalen med deg som Kunde når du bestiller 

våre Tjenester ("Avtalen").  "Kunde" refererer til både juridiske og 

fysiske personer. Er Kunden en juridisk person, er Kunden fullt ut 

ansvarlig for at de enkelte brukerne som Kunden gir tilgang til 

Tjenesten overholder alle vilkår og betingelser for Fortum Charge 

& Drive ved sin bruk av Tjenesten. 

"Oppkoblet Enhet" betyr enten en ladeboks eller en bil som har 

tilgang til internett, som er godkjent av Fortum Charge & Drive og 

som er integrert i Fortum Charge & Drives skybaserte applikasjon. 

Vilkår for Tjenesten 

Tilkobling til Tjenesten  
For å kunne koble opp til Tjenesten må Kunden også tegne avtale 

med Fortum Charge & Drive via Charge &Drives mobilapplikasjon. 

Fortum Charge & Drive brukerkontoen vil også benyttes av 

Kunden til å logge seg på portalen der Tjenesten er levert.  

Godkjent utstyr og tilgang på internett 
Tjenesten forutsetter bruk av elektronisk utstyr som er godkjent 

av Fortum Charge & Drive og som er konfigurert for å kunne 

benyttes i Fortum Charge & Drives sky-baserte applikasjon, 

tidligere beskrevet som Oppkoblet Enhet. Kostnaden for denne 

Oppkoblete Enheten er ikke dekket av denne Avtalen og ordnes av 

Kunden for egen regning. 

Den Oppkoblete Enheten må være koblet på internett for å 

benytte seg av Tjenesten. Kunden er ansvarlig for å sikre at den 

Oppkoblete Enheten er koblet på internett, for egen regning. 

Basic Connected Services 
24/7 Support - Fortum Charge & Drive skal være tilgjengelig 24/7 

på telefon og e-post for å prøve å løse feil relatert til Tjenesten. 

Dersom enheten er en ladeboks vil vi kunne sende kommandoer 

til enheten for å prøve å løse feilen. Det er ikke slik at alle feilene 

kan løses på telefon og umiddelbart.  

Firmware-oppdateringer for ladebokser – Vi vil sørge for at 

firmwaren benyttet av ladeboksen oppdateres årlig, gitt at det har 

kommet en ny firmware som er godkjent av Fortum Charge & 

Drive.  

Premium Connected Services  
Starte, Stoppe/Pause lading – Fortum Charge & Drive sender 

kommandoer til den Oppkoblete Enheten som vil gjøre det mulig 

til å starte eller stoppe / pause lading.   

Status – Fortum Charge & Drive presenterer informasjon, som f. 

eks. spenning (Volt), strømstyrke (Ampere), effekt i øyeblikket 

(kW), total energi levert (kWt), osv., relatert til en aktiv ladesesjon. 

Informasjonen kan variere basert på hvilken type Oppkoblet Enhet 

man benytter seg av. 

Historikk – Fortum Charge & Drive leverer en oversikt over alle 

ladesesjonene som skjedde etter Avtalen var inngått og før 

Avtalen var avsluttet.  

Smart Charging Strømpris – Fortum Charge & Drive styrer når den 

Oppkoblete Enheten leverer strøm til bilen basert på dagens 

klokkeslett og strømpris. Denne tjenesten forutsetter at Kunden 

har en strømmåler og strømavtale som benytter seg av 

timesverdier. 

 

Generelle vilkår 

Ansvar for det personlige passordet  
Kunden skal bruke den samme innloggingen som er brukt til 
Charge & Drive applikasjon til å logge seg på Charge & Drive 
Connected Services-portalen.  
Kunden skal umiddelbart informere Fortum Markets AS på telefon 
21496910 dersom det er grunn til å tro at uautoriserte personer 
har fått tilgang til eller kjennskap til passordet.  
 

Uautorisert bruk av Tjenesten  
Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av Tjenesten under deres 

kontroll. Kunden er forpliktet til umiddelbart eller snarest å varsle 

Fortum Markets As om de mener at deres konto er blitt brukt av 

en uautorisert person eller på uautorisert måte. Den beste måten 

å minimere eventuelle kostnader på ved slik misbruk er å ringe vår 

kundeservice på tlf. 21496910.  

Endringer i Tjenestene eller vilkårene  
Fortum Markets AS forbeholder seg retten til å endre disse 

vilkårene for å tilpasse driften av Fortum Charge & Drive-tjenesten 

eller vilkårene til nye eller endrede teknologier, enheter, 

standarder, lovgivning, retningslinjer eller til passende tekniske 

endringer, informasjonssikkerhet, administrasjon, virksomhet, 

drift eller andre relevante prosedyrer. Kunden skal informeres om 

slike endringer med 30 dagers varsel på nettsiden 

www.fortum.no.  

Endringer har ikke tilbakevirkende kraft. Vilkårene skal alltid 

dateres med den dato de trådte i kraft. Hvis Kunden ikke godtar 

endringene i vilkårene, har Kunden rett til å si opp avtalen.  

Avtaleperiode, bindingstid og oppsigelse m.m.  
Avtalen gjelder fra tidspunktet bestillingen er behandlet av 

Fortum Charge & Drive.   

Med mindre annet er avtalt, kan Tjenesten sies opp av begge 

parter med en måneds varsel regnet fra førstkommende måned 

etter at oppsigelsen kom frem til den andre parten. Oppsigelsen 

skal skje skriftlig via post eller e‐post. Kunden må sende Fortum 

Markets AS fullt navn, telefonnummer og e-postadresse sammen 

med en entydig uttalelse som beskriver beslutningen om 

oppsigelse. Henvendelser kan sendes på e-post til 

chargedrive.no@fortum.com eller via post til Fortum Markets AS, 

Postboks 124, 1713 Grålum.  

mailto:chargedrive.no@fortum.com


 

 

Fortum Markets AS har rett å sperre abonnementet for en viss tid 

eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden 

misligholder Avtalen. Kunden vil få en advarsel, og Tjenesten vil 

sperres dersom Kunden innen rimelig tid ikke retter opp i 

situasjonen. Som vesentlig mislighold anses blant annet:  

 Kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser  

 Kunden bruker Tjenesten i strid med denne avtalen, 

eller med de forpliktelsene de har til Fortum Markets AS  

 Fortum Markets As har grunn til å mistenke at Tjenesten 

misbrukes. 

 

Det er Kundens ansvar å si opp medlemskapet dersom Tjenesten 

ikke skal brukes, dersom kjøretøyet er solgt eller midlertidig ute av 

bruk, etc.  

 

Kansellering av Avtalen vil kun avslutte denne avtalen og 

tjenestene levert herunder.  

 

 

Ansvar og begrensning av ansvar for Fortum Markets 
AS  

Fortum Markets AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som 

skyldes lovgivning, offisiell handling eller forvaltningsvedtak, krig, 

sabotasje, forsømmelse eller forsinkelse i levering, 

telefonforbindelser eller andre trafikk- og 

kommunikasjonsforbindelser, eller transport, streik, boikott eller 

lignende forhold utenfor kontroll av Fortum Markets AS. 

Forbeholdet om streik, boikott og blokkering gjelder også dersom 

Fortum Markets AS er gjenstand for nevnte handlinger.  

Eventuelle skader eller tap som oppstår under andre 

omstendigheter vil ikke bli refundert av Fortum Markets As. 

Fortum Markets As er ikke ansvarlig i forhold til Kunden for 

indirekte skader, som tap av inntekt eller skade på forholdet 

mellom Kunden og tredjepart, bortsett fra dersom tapet skyldes 

uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlighet fra Fortum 

Markets AS, og aldri over det Kunden har krav på i henhold til 

lovverk.  

Tvister  
Tvister mellom Kunden og Fortum Markets AS skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom dette  
ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de 
ordinære domstoler.  
 

Spesielle vilkår 

Angrefrist og angrerett  
Dersom du som Kunde opptrer som privatperson har du rett til å 

avslutte Avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Fortum 

Markets AS innen 14 dager etter inngåelse av Avtalen, jfr. 

angrerett‐lovens § 11. Avtale inngått ved registrering i Charge & 

Drive applikasjonen anses inngått ved fullført og bekreftet 

registrering i applikasjonen.  

Utøvelse av angreretten skal skje skriftlig via post eller e‐post. 

Kunden må sende Fortum Markets AS fullt navn, telefonnummer 

og e-postadresse sammen med en entydig uttalelse som beskriver 

beslutningen om oppsigelse. Henvendelsen kan sendes på e-post 

til chargedrive.no@fortum.com eller via post til Fortum Markets 

AS, Postboks 124, 1713 Grålum.  

Dersom Kunden etter eget valg har startet å benytte Tjenesten før 

angrefristperioden er utløpt, skal Kunden betale Fortum Markets 

AS rimelig kompensasjon for Tjenestene som er gitt for å oppfylle 

avtalen før angreretten ble benyttet. Kunden kan belastes 

kostnader for eventuell retur av produkter per post dersom dette 

er relevant.  

Betaling og Priser  
Kunden, eller annen person som i Avtalen har påtatt seg 

betalingsansvar for Kunden, skal betale et månedsgebyr for 

Tjenesten. Prisen kan endres som beskrevet under "Endringer i 

Tjenestene eller vilkårene". 

Dersom man ikke har en aktiv strømavtale når fakturering for en 

gitt måned er kjørt vil prisen justeres automatisk til prisen uten 

Fortum strømavtale. Dersom man har en aktivstrømavtale hos 

Fortum vil prisen være prisen med Fortum strømavtale. Prisen for 

Basic Connected Services med/uten Fortum strømavtale  og prisen 

for Premium Connected Services med/uten Fortum strømavtale 

finnes her https://www.fortum.no/smarte-ladetjenester-elbil. 

Ved å godta vilkårene ved registrering til Tjenesten aksepterer 

Kunden at Fortum Markets AS vil debitere kostnaden for 

Tjenesten og eventuelle gebyravgifter, inkludert gjeldende skatter 

og avgifter.  

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes 
inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan 
Fortum Markets AS kreve dekket omkostninger og  
renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.  
 
Med elektronisk faktura og AvtaleGiro får du regningen sendt til 
deg elektronisk og den betales automatisk på forfallsdato. Opprett 
elektronisk faktura (eFaktura, e-postfaktura eller Digipost) og 
AvtaleGiro innen du mottar andre faktura så slipper du å betale 
fakturagebyr på 39,- per manglende avtale. 
 
Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes 
innkassovarsel med ny betalingsfrist.  Ved forsinket betaling kan 
Fortum Markets AS kreve dekket omkostninger og renter etter lov 
om renter ved forsinket betaling m.m. 
 

Kundens ansvar og forpliktelser  
Kunden er ansvarlig for betaling av avgift inntil Avtale er avsluttet. 

Fortum Markets AS har rett til å umiddelbart stenge en kundes 

konto dersom Kunden ikke betaler faktura eller kortfaktura i tide. 

Ved sen betaling forbeholder Fortum Markets AS seg retten til å 

kreve renter for sen betaling, og eventuelt innløsningsgebyr. 

Personvern  
Fortum Markets AS er en "Controller of personal data" som 

definert i General Data Protection Regulation (2016/679/EU). Når 

kunden inngår Avtalen med Fortum Markets AS skal de oppgi 

navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og epost adresse. 

Innsamling av disse personopplysningene er nødvendige for at 

Fortum Markets AS skal kunne levere de tjenestene det er inngått 

avtale for. Ved bruk at Tjenesten vil Fortum Markets AS lagre og 

behandle data relatert til bruk av tjenesten, som for eksempel 

informasjon relatert til ladesesjoner, som når sesjonen ble startet 

og sluttet og hvor mye strøm ble sendt til bilen for hver sesjon. Du 

kan lese mer om hvordan Fortum Markets AS behandler 

personlige data and om dine rettigheter i Fortums 

personvernerklæring.  

https://www.fortum.no/smarte-ladetjenester-elbil

