OBSŁUGA

ogólnodostępnych
STACJI ŁADOWANIA

Świadczymy usługi ładowania oraz oferujemy wsparcie
w realizacji zadań przewidzianych dla operatorów
ogólnodostępnych stacji ładowania. Dzięki nam
wypromujesz swoją stację i zapewnisz jej obłożenie.

Ogólnodostępna stacja ładowania to inaczej stacja
publiczna, z której może korzystać każdy użytkownik
pojazdu elektrycznego na zasadach równoprawnego
traktowania. Oznacza to brak wykluczania z możliwości
korzystania ze stacji z jakiegoś powodu niektórych
użytkowników. Ze stacji ogólnodostępnej może zatem
korzystać każdy, kto zgadza się na warunki operatora
danej stacji lub dostawcy usługi (np. ponieść stosowne
opłaty czy zarejestrować się w systemie rozliczeniowym).
Operator stacji jest odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację,
konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania.
Może, ale nie musi, sam świadczyć usługi ładowania
na stacji.
Dostawca usługi ładowania odpowiada za świadczenie
usług ładowania użytkownikom oraz ich rozliczanie,
czyli pobiera opłaty za usługę ładowania. Ma udostępniać
stacje

bez

konieczności

uprzedniego

zawierania

Posiadasz albo myślisz
o zainstalowaniu stacji ładowania
pojazdów elektrycznych (EV)?
Nie chcesz zajmować się
zarządzaniem stacją i obsługą
użytkowników?

Chciałbyś zapewnić jej
obłożenie i promować ją
wśród kierowców EV?

umowy, nie musi być właścicielem stacji ładowania.

Obowiązki operatora
ogólnodostępnych
stacji ładowania
zgodnie z ustawą o elektromobilności

JEŚLI TAK,

POWIERZ NAM OPEROWANIE
TWOJĄ STACJĄ!

z dn. 11.01.2018 r.
zapewnia bezpieczną eksploatację stacji
zawiera umowy na dostawę energii elektrycznej
na potrzeby stacji

Ty pozostaniesz formalnym operatorem, my zdejmiemy

wyposaża stację w oprogramowanie pozwalające
na świadczenie usług ładowania

głowę. Nie tylko wypełnimy większość obowiązków

na stacji umożliwia prowadzenie działalności
przynajmniej jednemu dostawcy usługi ładowania

sieci ładowania w Polsce i wypromujemy ją!

przeprowadza badania techniczne stacji
przed uruchomieniem oraz w przypadku
wykonywania napraw

Stacje widoczne będą na naszych mapach i w aplikacji

z Ciebie większość obowiązków i zapewnimy spokojną
operatora, ale włączymy Twoją stację do największej

dostępnej dla naszych użytkowników, my będziemy

spełnia wymagania techniczne względem stacji
określone przez Urząd Dozoru Technicznego

nimi zarządzać od strony technicznej i obsługiwać

zgłasza stacje do rejestru Ewidencji Infrastruktury
Paliw Alternatywnych (EIPA) i na bieżąco aktualizuje
informacje dotyczące dostępności stacji
oraz obowiązujących cen ładowania

w zależności od tego, na jakich zasadach chcesz

Brak wypełnienia obowiązków zagrożony jest wysoką
karą finansową, nawet do 100 tysięcy zł!

płatności. Możesz wybierać wśród 2 prostych programów,
udostępniać swoje stacje i jakie zyski chcesz czerpać
z jej posiadania.

Co weźmiemy na siebie?
1

Co pozostanie w Twojej gestii?

Przygotowanie stacji do świadczenia usług ładowania –
zapewnimy zdalną komunikację, skonfigurujemy i oznakujemy stację.

2

Zgłoszenie do rejestru EIPA i bieżącą aktualizację danych
dotyczących stacji.

3

Zdalne zarządzanie stacji – utrzymanie łącza telekomunikacyjnego, kontrolę funkcjonowania stacji, aktualizację oprogra-

1

Prowadzenie wymaganych zabiegów
konserwacyjnych oraz przeglądów.

2

Przygotowanie i utrzymanie miejsc
parkingowych.

3

Zawarcie umowy na dostawę i zakup energii
elektrycznej dla potrzeb działania stacji
oraz pokrywanie kosztów energii elektrycznej.

mowania, monitoring pojawiających się zdarzeń i informowanie Cię o nich, jeśli wymagać to będzie Twojej interwencji.

4

Obsługę użytkowników stacji – na swój koszt będziemy
wyposażać ich w karty RFID i dostęp do mobilnej aplikacji
oraz zapewnimy im infolinię techniczną 24/7 ułatwiającą
korzystanie ze stacji.

5

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników –
Ty nie musisz w ogóle przejmować się RODO.

6

Dostarczanie raportów z wykorzystania stacji.

7

Techniczne wsparcie (infolinia i email) dla Ciebie.
Wyposażymy Cię też w wytyczne dla formalnego operatora.
Jako właściciel stacji otrzymasz specjalną kartę
pozwalającą na bezpłatne korzystanie ze swojej stacji.

Aby skorzystać z naszej oferty
wystarczy, by Twoja stacja:

była wyposażona w niezależny modem umożliwiający
komunikację stacji przez sieć GPRS lub LTE za pomocą
karty SIM
pozwalała na połączenie z naszym systemem
informatycznym przy wykorzystaniu protokołu OCPP
1.5 lub wyższego

PROGRAM ZERO
My operujemy stacją w Twoim imieniu.
Ty udostępniasz stację użytkownikom nieodpłatnie.
Ponosisz stałą opłatę miesięczną z tytułu zarządzania stacją.

PROGRAM ENERGIA
My operujemy stacją w Twoim imieniu i dostarczamy Ci zaawansowane raporty na temat usługi ładowania.
Ty udostępniasz stację zgodnie z cennikiem GreenWay.
My rozliczamy usługi, pobieramy opłaty i windykujemy należności.
Ty otrzymujesz przychód z każdej kWh energii przekazanej do samochodu.
Ponosisz stałą opłatę miesięczną z tytułu zarządzania stacją.

Sieć ładowania GreenWay to:
największa sieć szybkiego ładowania w Polsce –
planujemy mieć 630 stacji w ciągu najbliższych 3 lat
łatwość korzystania ze stacji ładowania na terenie
całej Europy – brak konieczności rejestracji
u zagranicznych operatorów
krótki czas ładowania i obsługa wszystkich standardów
aplikacja mobilna umożliwiająca planowanie trasy,
sprawdzanie dostępności stacji
największa baza użytkowników posiadających
samochody elektryczne w Polsce
zintegrowany, w pełni operacyjny system monitorowania
i zdalnego zarządzania siecią
obsługa i zarządzanie płatnościami

Współpracuj z nami!
dołączasz do największej w Polsce i regionie sieci stacji ładowania i promujesz swoją stację wśród klientów GreenWay
zapewniasz swoim użytkownikom całodobową infolinię techniczną (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok)
zyskujesz dostęp do raportów i statystyk użycia stacji
nie musisz utrzymywać systemów ani posiadać zasobów IT dedykowanych do zarządzania stacją i świadczenia usług
ładowania – my zapewniamy bieżący monitoring stacji i zdalne zarządzanie
pozbywasz się większości obowiązków operatora stacji, w tym tych uciążliwych, codziennych oraz tych wymagających
specjalnej wiedzy i kompetencji
dostajesz szerokie wsparcie merytoryczne i legislacyjne w zakresie obowiązków formalnego operatora stacji
minimalizujesz formalne ryzyko

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

GreenWay Polska Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

tel. 48 58 325 10 17
office@greenwaypolska.pl

greenwaypolska.pl

