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Staňte se součástí
sítě dobíjecích
stanic

Pokud provozujete například hotel, nebo pokud vaše firma
sídlí v blízkosti rušné silnice, můžete ke svému hlavnímu
podnikání jednoduše přidat i dobíjení elektromobilů.
Díky Veřejné dobíječce je to až neuvěřitelně snadné.
Nezáleží na tom, jestli už kompatibilní dobíjecí stanici máte,
nebo si s námi pořídíte úplně novou. Jakmile ji zapojíte
do služby Veřejná dobíječka, stane se z ní partnerská stanice
E.ON Drive. Registraci zákazníků, platby, fakturaci i veškerou
komunikaci kolem dobíjecích služeb za vás od té chvíle
řešíme my.
Kromě toho, že svým zákazníkům nabídnete šikovnou
službu navíc, budete i vidět. Začleníme vás do map a seznamů
dobíjecích stanic. S nimi dál pracují například navigační
mapy nebo plánovače tras pro elektromobily. Samozřejmě
se stanete taky součástí mobilní aplikace E.ON Drive
a našich webových stránek, přes které si zákazníci hledají
možnosti dobíjení.

Pro koho je služba určená?

Jak si to zařídím?

Pro kohokoliv, kdo má z hlediska dopravy
zajímavou lokalitu, nebo kdo vlastní dobíjecí
stanici, která je funkční a kompatibilní
s naším systémem.

Stačí, když se nám ozvete, a my vás
provedeme dalšími kroky.

Jak náročná je realizace?

Kolik zaplatím?

Dokážeme za vás vyřešit všechno. Pokud ještě
nemáte kompatibilní stanici, dodáme vám ji
a nainstalujeme. Nakonec samozřejmě
i zprovozníme systém veřejného dobíjení.

To závisí na tom, jestli už vlastní stanici
máte, nebo si ji s námi za pár desítek tisíc
korun pořídíte.

Jak dlouho to bude trvat?

Kolik práce s tím pak mám?

Realizaci většinou zvládneme
do 10 týdnů.

Pro vás je to už hračka, nastavíte si
jen cenu. Fakturace, platby a všechno
ostatní řešíme my.

Jak se o mně dozví zákazník?
Budete součástí sítě dobíjecích stanic E.ON Drive. Elektromobilisté vás uvidí na webu, v aplikaci nebo v navigaci.

S námi od A do Z

Pokud už svoji dobíječku máte a je kompatibilní s naším systémem, tento postup
se vás netýká. V případě, že dobíjecí stanici ještě nemáte, se službou Veřejná
dobíječka vám dokážeme zprostředkovat všechno, co ke spuštění systému
veřejného dobíjení potřebujete.
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Studie proveditelnosti
V této fázi zjistíme, jak dobře připravená vaše lokalita pro umístění dobíjecí
stanice vlastně je. Posoudíme stávající elektroinstalaci a případně taky
navrhneme potřebné úpravy. Nakonec dodáme podklady i pro jednání
se stavebním úřadem, pokud to bude potřeba.
Výběr dobíječky
V energetice jsme zkrátka doma, proto vám umíme nabídnout různá
řešení od domácích wallboxů, až po velké komerční dobíječky. Společně
vybereme, co pro vás bude nejvhodnější.
Příprava na instalaci a instalace stanice
Než stanici nainstalujeme, je potřeba připravit řadu věcí, jako například
kabelové vedení, rozvodnou skříň nebo samotné základy pro stanici.
To všechno zajistíme. Jakmile bude hotovo, stanici nainstalujeme
a zprovozníme. Pokud budete chtít, zajistíme i povinnou výchozí revizi.

Výhody Veřejné
dobíječky
Svým zákazníkům nabídnete šikovnou
službu navíc.

Získáte pasivní příjem a cenu, za kterou
se u vás bude dobíjet, si nastavujete sami.

Zvětšíte okruh svých potenciálních
zákazníků a budete o krok napřed
před svými konkurenty.

Budete připraveni na budoucnost.
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Budete součástí aplikace E.ON Drive
a navigačních podkladů.

Získáte přehledné statistiky.

Naskenujte QR kód a objeví se mapa
našich dobíjecích stanic:

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
emobilita@eon.cz
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