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Cenník služieb nabíjania
v sieti GreenWay
Aktualizovaný cenník účinný od 1.4.2018

Všetky ceny sú vrátane DPH

Ceny služby nabíjania v sieti GreenWay pre registrovaných zákazníkov
Uplatňuje sa pre zákazníkov, ktorí vykonali úplnú registráciu za účelom využívania služieb nabíjania po dobu
neurčitú.

Program ONE (1)
DC nabíjanie

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

5,00 €
0,13 €

AC nabíjanie

poplatok za prístup za každých začatých 90 minút nabíjania
variabilná sadzba pre AC nabíjanie ≤ 11 kW *1 / 1 minúta
variabilná sadzba pre AC nabíjanie > 11 kW *2 / 1 minúta
*1 pre dosiahnutý priemerný nabíjací výkon do 11 kW (vrátane)
*2 pre dosiahnutý priemerný nabíjací výkonom nad 11 kW

1,00 €
0,04 €
0,08 €

Program ENERGIA (2) (3)

DC nabíjanie

AC nabíjanie

sadzba za kWh / 1 kWh
sadzba za minúty / 1 minúta
počet minút nabíjania, po ukončení ktorých sa začína uplatňovať
okrem sadzby za kWh aj sadzba za minúty

0,45 €
0,10 €
45 min.

sadzba za kWh / 1 kWh
sadzba za minúty / 1 minúta
počet minút nabíjania, po ukončení ktorých sa začína uplatňovať
okrem sadzby za kWh aj sadzba za minúty

0,30 €
0,10 €
180 min.
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Ceny za roamingové služby nabíjania (4)
Uplatňuje sa na služby nabíjania na nabíjacích staniciach prevádzkovaných roamingovými partnermi
spoločnosti GreenWay. Uvedené sadzby sa uplatňujú podľa maximálneho výkonu nabíjacej stanice.

DC nabíjanie
50kW / / 1 minúta
22kW / / 1 minúta

AC nabíjanie
43 kW / / 1 minúta
11-22 kW / 1 minúta
< 11kW / 1 minúta

0,65 €
0,25 €
0,65 €
0,25 €
0,08 €

Ostatné poplatky
Registračný poplatok, vrátane vydania prvej nabíjacej karty (pre každého vodiča)
Vydanie novej nabíjacej karty (v prípade straty, poškodenia karty) alebo dodatočnej
nabíjacej karty pre vodiča
Spustenie nabíjania vykonané prevádzkovateľom GreenWay na základe požiadavky
vodiča (bez použitia nabíjacej karty alebo prístupu do účtu v GW Platforme)
Dodatočná platba za poškodenie zariadení siete GreenWay a iné porušenia uvedené v
podmienkach poskytovania služby nabíjania spoločnosti GreenWay (5)

0,00 €
5,00 €
5,00 €
100,00 €

Pojmy uvedené v tomto cenníku sa vykladajú v súlade s podmienkami poskytovania služby nabíjania
spoločnosti GreenWay.

(1) Uplatňovanie Programu ONE nie je touto aktualizáciou cenníka spoločnosti GreenWay dotknuté.
(2) Program ENERGIA je platný od 19.3.2018 a uplatňuje sa s účinnosťou od 1.4.2018.
(3) Cena za službu nabíjania sa vypočíta ako súčet (i) časti ceny na základe sadzby za kWh a (ii) časti ceny na
základe sadzby za minúty. Spôsob výpočtu ceny, vrátane merania elektrickej energie, sú stanovené v
podmienkach poskytovania služby nabíjania spoločnosti GreenWay.
(4) V prípade nabíjania na nabíjacích staniciach skupiny GreenWay v Poľskej republike (prevádzkovateľ
GreenWay Polska Sp. Z o.o.), uplatňujú sa ceny za službu nabíjania elektrického vozidla programu zvoleného
registrovaným zákazníkom v Slovenskej republike.
(5) Uplatňuje sa pre všetkých zákazníkov bez ohľadu na spôsob užívania služieb. Dodatočná platba je
konečná cena a zahŕňa DPH, ak tak stanovujú právne predpisy.
Cenník platný od 19.3.2018

