DOŚWIADCZ ZMIANY
i skorzystaj z elektromobilności

TYPY ŁADOWANIA
Prywatne ładowanie
Prywatne ładowanie umożliwia doładowanie pojazdu w domu, w garażu lub na parkingu Twojej firmy.
Dzięki obowiązującym europejskim przepisom, również we własnym gospodarstwie domowym istnieje
możliwość zamontowania gniazda ładowania lub Wall Boxa.
Wszystkie te rozwiązania są bezpieczne i w pełni zgodne z normalnym zużyciem energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, ponieważ wszystkie pojazdy są ustawione pod względem czasu potrzebnego
do ładowania i poboru mocy. Nasi konsultanci doradzą Ci, jakie rozwiązanie do ładowania lepiej pasuje do
Twoich potrzeb w zakresie mobilności i możliwości Twojego domu.
3 sposoby prywatnego ładowania:
Standardowe gniazdo ładowania: wtyczka ładująca, do której
można podłączyć kabel dostarczony z pojazdem i w ciągu jednej
nocy samodzielnie naładować pojazd tak, aby zaspokoić większość
codziennych potrzeb.
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Domestic Tool: opcja dostępna dla wszystkich elektrycznych pojazdów
FCA, która pozwala na szybsze i całkowicie bezpieczne ładowanie
samochodu. Jest to stacja ładowania, która pozwala naładować
pojazd typu plug-in w mniej niż 4 godziny, a pojazdy elektryczne w
mniej niż 10 godzin.
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OBEJRZYJ FILM

Mobility Store
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Wall Box: to stacja ładowania energii elektrycznej, która jest w stanie
poradzić sobie z wyższymi poborami mocy, wystarczającymi do
pełnego naładowania pojazdu elektrycznego w mniej niż 8 godzin i
pojazdu typu plug-in w mniej niż 2 godziny.

OBEJRZYJ FILM
Wszystkie domowe rozwiązania w zakresie ładowania są bezpieczne i w pełni zgodne z normalnym
zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Nasi konsultanci doradzą Ci, jaki sposób
ładowania będzie lepiej odpowiadać Twoim potrzebom w zakresie mobilności i możliwości poboru
energii Twojego domu.
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Publiczne stacje ładowania
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Ponad 120 000 stacji ładowania w Europie i ponad 1 300 w Polsce, sieć punktów ładowania stale i szybko
się rozwija. Na terenie kraju znajdziesz dwa różne typy punktów ładowania:

Standardowy punkt ładowania: z dwoma modułami ładowania,
każdy o mocy 22 kW prądu zmiennego. W pełni elektryczne pojazdy
zostaną w pełni naładowane w ciągu około godziny. Do naładowania
pojazdu niezbędny będzie kabel do ładowania, który jest możliwy do
zakupu jako opcja.

Szybkie punkty ładowania: większa liczba wtyczek (z prądem stałym
o mocy do 50 kW) pozwalające na pełne naładowanie pojazdu w
zaledwie 30 minut (szybkie ładowanie). Do ładowania w tego rodzaju
punkcie ładowania nie będzie potrzebny kabel ładujący, ponieważ jest
już z nim zintegrowany.
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Stacje ładowania będzie można wyszukać dzięki aplikacji (My easyCharge)
lub karcie którą możesz otrzymać w trakcie rejestracji.

MAPA PUNKTÓW ŁADOWANIA

Dzięki wynajmowi w Leasys, ze wszystkimi usługami wliczonymi w czynsz miesięczny,
możesz swobodnie korzystać z samochodu elektrycznego doświadczając niesamowitych
wrażeń jednocześnie dbając o środowisko

