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Cenník služieb ZSE Drive – Domáci wallbox

1. Cenník

2. Balíky Služieb**

ZSE Drive_Cennik sluzby Domaci WB_20211109

Položka Popis produktu / Služby Jednorazová cena 
bez viazanosti

Jednorazová cena  
s viazanosťou*

Mesačný 
poplatok

Domáci wallbox s káblom
Wallbox 11/22 kW, trojfázové pripojenie, čítačka RFID kariet, pripojenie cez 
mobilnú sieť, komunikačný protokol OCPP 1.6, kábel s koncovkou Type2  
s dĺžkou 5 m

749,00 € 529,00 €

Domáci wallbox bez kábla
Wallbox 11/22 kW, trojfázové pripojenie, čítačka RFID kariet, pripojenie cez 
mobilnú sieť, komunikačný protokol OCPP 1.6, zásuvka Type2

699,00 € 479,00 €

Obhliadka miesta inštalácie  
so štúdiou uskutočniteľnosti

Obhliadka miesta inštalácie technikom ZSE, štúdia uskutočnosteľnosti 
s cenovým návrhom položiek prác a materiálu pre inštaláciu a pripojenie 
wallboxu do elektrickej siete

199,00 €

Inštalácia wallboxu - predpríprava zákazníka
Balík inštalácie wallboxu v prípade existujúcej predprípravy pripojenia 
wallboxu do elektrickej siete, balík inštalácie obsahuje aj revíznu správu 
pripojenia wallboxu

299,00 €

Inštalácia wallboxu - základný balík
Balík inštalácie wallboxu vrátane pripojenia wallboxu do elektrickej siete 
v rozsahu: rozvádzač 8 modulový, istič 3x16 A, prúdový chránič typu A 
30 mA, kabeláž v lište do 3 m, revízna správa pripojenia wallboxu

449,00 €

Služby Domáceho wallboxu

Zobrazenie stavu wallboxu a priebehu nabíjania v mobilnej aplikácii, začatie 
a ukončenie nabíjania prostredníctvom mobilnej aplikácie, nastavenie 
preferencie nabíjania podľa tarify, vzdialený dohľad a servis wallboxu, 
predĺžená záruka podľa Obchodných podmienok poskytovania  
Služieb ZSE Drive

9,00 €

Vydanie novej Nabíjacej karty (RFID karty)
Vydanie a doručenie novej RFID karty nad rámec Nabíjacích kariet 
poskytnutých na základe Zmluvy o poskytovaní služieb ZSE Drive alebo 
kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo k Domácemu wallboxu

6,00 €

Balík služieb Mesačný poplatok
Balík Služieb Domáceho wallboxu a Programu Eco 9,00 €
Balík Služieb Domáceho wallboxu a Programu Partner 14,90 €
Balík Služieb Domáceho wallboxu a Programu Flat 69,00 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH. 

* Cena podmienená využívaním Služieb Domáceho wallboxu nepretržite po dobu 24 mesiacov od uzatvorenia Dodatku na poskytovanie Služieb Domáceho wallboxu   
 
** Obsahujú Službu Domáceho wallboxu a jeden z Programov služieb verejného nabíjania ZSE Drive. Ďalšie súvisiace poplatky nad rámec mesačného poplatku za Program služieb verejného nabíjania  
      ZSE Drive sú uvedené v Cenníku Služieb ZSE Drive


