
O custo para utilizar o eletroposto é gratuito.
〇 Horário de funcionamento

〇 Custo

24 horas por dia(durante o ano todo)
Para atender o m á ximo de pessoas, poder á

utilizar até 2 horas por vez.
※Foi instalado o timer para recarregar até 2 horas

〇 Atenção aos seguintes ítens
Cancele a recarga quando o tempo estiver ruim

Cancele a recarga caso o tempo esteja ruim como, forte chuva, neve ou vento,
trovoada,etc. E ainda, quando houver previs ã o de tempo ruim, cancelaremos
antecipadamente, a utilização do eletroposto .

Este EV Stand (eletroposto para carro elétrico), é uma
instalação de recarga comum.

A recarga elétrica demora um tempo

〇 Para informar a utilização
Informe antecipadamente a utilização através de uma das maneiras:
①Por smartphone

Acesse o formulário eletronico, através do
código QR à direita →→→
専用フォームから報告②Formulário para informar a utilização

Preencha o formulário que se encontra no pilar do telhado, à
direita do eletroposto e deposite na urna.

Escreva sem falta, o horário de término da recarga



【Contato】
Prefeitura de Oizumi/ Seção de Conservação do Meio Ambiente
TEL ０２７６－６３－３１１１(Dias úteis de 8h30 a 17h15)
【Contato aos feriados e de emergência】

Prefeitura de Oizumi TEL: ０２７６－６３－３１１１

Os usuários deverão cumprir os ítens a seguir e utilizar o eletroposto de
forma adequada

(1) Exceto em casos emergenciais, não utilize para recarga de veículos
para fins comerciais, etc.

(2) Após a conclusão da recarga, desloque imediatamente o veículo.
(3) Não cause transtornos a outros usuários ou residentes da vizinhança,

etc. (Utilize silenciosamente, principalmente à noite).
(4) Não cause danos ou atos que possam prejudicar aos equipamentos e

instalações.
(5) Siga as instruções do administrador local.
※Ao usuário que violar as regras acima, poderá haver a suspensão ou limite

na utilização do eletroposto.

〇 Dever e obrigação do usuário

〇 Responsabilidade
O usuário deverá se responsabilizar por eventuais acidentes durante a recarga

elétrica. A cidade não se responsabilizará por danos aos veículos, danos à saúde
dos usuários,etc.

Há risco de afetar o funcionamento de marca-passo cardíaco
ou aparelho cardioversor - desfibrilador implantável,etc.

A pessoa que utiliza os aparelhos médicos,
não poderá se aproximar da instalação de recarga.

Por segurança e para evitar furto,etc, trave o carro durante a recarga.

※ Em caso de dúvidas ou dificuldades sobre o assunto,
entre em contato conforme acima.

〇 Indenização por danos
Em caso do usuário danificar, sujar ou perder intensionalmente ou por negligência,

o equipamento ou instalação do eletroposto, o usuário deverá restaurar à sua
condição original ou indenizar o seu custo.


