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Näin rekisteröidyt Lähisähkö latauspisteen käyttäjäksi
1. Palveluun rekisteröidytään nettiselaimella osoitteessa www.eparking.fi. Valitse ”Rekisteröidy” välilehti ja täytä pyydetyt tiedot. Saat vahvistuksen sähköpostiisi onnistuneesta rekisteröitymisestä.
Mikäli viestiä ei kuulu, tarkista sähköpostin roskapostikansio.

2. Kirjaudu asukkaaksi. Rekisteröitymisen jälkeen avautuu ”Uusi varaus” -välilehti. Etsi pysäköintialue
osoitteen perusteella ja valitse henkilöryhmäksesi ”Asukas”. Muista lähettää hakemus. Saat
vastauksen hakemuksesi hyväksymisestä sähköpostiisi.
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3. Varaa latauspisteesi. Hakemuksesi hyväksynnän jälkeen sinulle aukeaa kyseinen pysäköintialue
”Uusi varaus” -välilehdelle. Klikkaa omaa paikkaasi (eTolppa-paikka) kartalta tai syötä paikan
numero. Varaathan vain sinulle kuuluvan paikan.
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4. Täytä aukeava ”Parkkipaikan varaus” -lomake ja vahvista varaus. Tämä jälkeen voit hallinnoida
lämmitys-/latauspistettäsi (eTolppa) joko e-Parkingin verkkosivulta tai mobiiliapplikaatiolla (saatavilla
iOS -ja Android -puhelimille). Valitse auton lämmitystarpeen mukaisesti joko ”Peruskäyttö” tai
”Sisätilalämmittimen käyttö”. Jos olet sähköautoilija, lue tämän ohjeistuksen lopusta kuvaukset eri
palvelupaketeistamme ennen parkkipaikan varausta. Voit toistaiseksi valita ao. lomakkeella Hitaan
latauksen (kohta ”Sähköauton käyttäjä”). Mikäli haluat nopeamman lataustavan, ole yhteydessä
asiakaspalveluun sähköpostilla info@igl.fi tai puh. 040 653 8556.
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5. Tarkemmat käyttöohjeet, kuten miten ajastus asetetaan manuaalisesti ja mitä EKO-toiminto
tarkoittaa löydät kirjauduttuasi eParking.fi sivulle ”Usein kysytyt kysymykset” -välilehdeltä.
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Valittavanasi ovat seuraavat palvelupaketit (hinnat sis. ALV):
Lämmitys (eParking.fi:ssä vaihtoehdot ”Peruskäyttö” ja ”Sisätilanlämmittimen käyttö”)
• Vain auton lämmitystarve.
• Lämmitystolppien käyttökulut ovat kiinteistön ja autoilijan päätettävissä (tämän näet eParking.fi:ssä).
Hidas lataus (eParking.fi:ssä ”Sähköauton käyttäjä”)
• Kuukausimaksu autoilijalle 14,90 €/kk.
• Sähkön hinta autoilijalle kiinteistön päätettävissä, tyypillisesti n. 15 snt/kWh (tämän näet
eParking.fi:ssä).
• Sopimus voimassa toistaiseksi.
• Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi.
• Latausteho 1,8kW normaalilla suko-pistokkeella (tavanomainen verkkopistoke).
• Hitaalla latauksella lataat hybridiauton tyhjän akun täyteen yön aikana (6-8 tunnissa) ja
sähköauton noin vuorokaudessa. Täyssähköautoilijakin voi siis yön aikana ladata autoonsa
vajaa 100 kilometriä ajoa hitaalla latauksella.
Peruslataus (Jos haluat tämän vaihtoehdon, ole yhteydessä asiakaspalveluun info@igl.fi tai puh. 040 653
8556)
• Kuukausimaksu autoilijalle 39,90 €/kk.
• Sähkön hinta autoilijalle kiinteistön päätettävissä, tyypillisesti n. 15 snt/kWh (tämän näet
eParking.fi:ssä).
• Sopimus voimassa määräaikaisena 6 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana.
• Irtisanomisaika: Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
irtisanomisaika on 1 kuukausi.
• Latausteho 3,6kW, vaatii Type2-pistokkeen (Type2 on Euroopassa standardoitu ja yleisin
latauspistoketyyppi).
• Peruslatauksella lataat hybridiauton tyhjän akun täyteen vain 3-4 tunnissa ja sähköauton 10-12
tunnissa.
Nopea lataus (Jos haluat tämän vaihtoehdon, ole yhteydessä asiakaspalveluun info@igl.fi tai puh. 040 653
8556)
• Kuukausimaksu autoilijalle 54,90 €/kk.
• Sähkön hinta autoilijalle kiinteistön päätettävissä, tyypillisesti n. 15 snt/kWh (tämän näet
eParking.fi:ssä).
• Sopimus voimassa määräaikaisena 6 kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana.
• Irtisanomisaika: Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
irtisanomisaika on 1 kuukausi.
• Latausteho 11kW, vaatii Type2-pistokkeen (Type2 on Euroopassa standardoitu ja yleisin
latauspistoketyyppi).
• Nimensä mukaisesti nopealla latauksella saat hybridiauton tyhjän akun täyteen vajaassa
kahdessa tunnissa. Täyssähköauton akku täyttyy jopa 4-5 tunnissa.
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