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Cennik Služieb nabíjania v sieti GreenWay
Platný od 15.5.2017
Ceny programov

EUR s DPH

Program ONE
DC nabíjanie

poplatok za prístup za každých začatých 45 minút nabíjania
variabilná sadzba pre DC nabíjanie / 1 minúta

5,00 €
0,13 €

poplatok za prístup za každých začatých 90 minút nabíjania
1,00 €
variabilná sadzba pre AC nabíjanie ≤ 11 kW *1 / 1 minúta
0,04 €
variabilná sadzba pre AC nabíjanie > 11 kW *2 / 1 minúta
0,08 €
* 1 sadzba pre nabíjania s dosiahnutým priemerným nabíjacím výkonom do 11 kW (vrátane)
* 2 sadzba pre nabíjania s dosiahnutým priemerným nabíjacím výkonom nad 11 kW
AC nabíjanie

Roaming
Roamingové služby za 1 minútu nabíjania v sieti našich roamingových patrnerov
• AC nabíjanie (43 kW)
• AC nabíjanie (11-22 kW)
• AC nabíjanie (<11kW)
• DC nabíjanie (50kW)
• DC nabíjanie (22kW)
Cena pre neregistrovaných užívateľov
AD hoc tarifa za 1 minútu na nabíjacích staniciach v sieti GreenWay (Pay as you go)
Ostatné poplatky
Registračný poplatok (spracovanie registrácie a vydanie prístupovej karty)
Vydanie novej prístupovej karty v prípade straty, poškodenia
6. a ďalšia zmena programu v priebehu roka
Poplatok za ukončenie zmluvy
Administratívny poplatok za spracovanie upomienky za platby po lehote splatnosti
Podrobný rozpis nabíjaní na vyžiadanie za 1 mesiac
Spustenie nabíjania na diaľku po doručení prístupovej karty
Pokuta za zneužitie služieb nabíjania
Odtiahnutie vozidla
* v prípade ak bude cena odťahovej služby vyššia, bude refakturovaná táto vyššia
cena

EUR s DPH

0,65 €
0,25 €
0,08 €
0,65 €
0,25 €
EUR s DPH
0,59 €
EUR s DPH
0,00 €
5,00 €
50,00 €
0,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
100,00 €
100,00 € *

