Príloha č. 2: Cenník služby ZSE Drive
Program služieb

ZSE Drive Guest
ZSE Drive Eco
ZSE Drive Partner
ZSE Drive Flat

Mesačný
poplatok

0€
0€
9€
69 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DC nabíjanie
Nabíjanie – cena Parkovné, prvá
za kWh
hodina zadarmo
0,49 €
3 €/h
0,39 €
3 €/h
0,29 €
3 €/h
0,00 € / 0,19 € *
3 €/h

AC nabíjanie
Nabíjanie – cena Parkovné, prvé tri
za kWh
hodiny zadarmo
0,29 €
3 €/h
3 €/h
0,19 €
3 €/h
0,00 €
3 €/h
0,00 €

Poplatok
za vydanie
RFID karty

Nevyužitá
rezervácia
nabíjacej stanice

6€
6€
6€

6€
6€
6€

Pre využívanie roamingových nabíjacích staníc na území Slovenskej republiky platia rovnaké
podmienky ako pre využívanie nabíjacích staníc v sieti ZSE Drive.

Ceny sú platné za nabíjanie v sieti nabíjacích staníc ZSE.
Využívanie roamingových nabíjacích staníc v zahraničí je možné po aktivácii 24-hodinového
Program ZSE Drive Guest umožňuje platbu za službu výhradne prostredníctvom mobilnej aplikácie. balíčka sprístupnenia siete zahraničných nabíjacích staníc. 24-hodinový balíček sprístupnenia
siete zahraničných nabíjacích staníc sa aktivuje identifikáciou zákazníka na zahraničnej
Súčasťou programov ZSE Drive Eco, ZSE Drive Partner a ZSE Drive Flat je nabíjacia karta štandardu roamingovej nabíjacej stanici prostredníctvom nabíjacej karty a je spoplatnený sumou 39 €
RFID. Poplatok za vydanie nabíjacej karty zahŕňa aktiváciu nabíjacej karty a doručenie karty poštou s DPH. Platnosť 24-hodinového balíčka sprístupnenia siete zahraničných nabíjacích staníc je 24
alebo kuriérom.
hodín od momentu jeho aktivácie.
Poplatok za parkovné sa účtuje za každú, aj začatú hodinu po prekročení času vyhradeného Pri využívaní zahraničných roamingových nabíjacích staníc je zákazník povinný riadiť sa pokynmi
na nabíjanie elektromobilu. Čas vyhradený na nabíjanie elektromobilu je jedna (1) hodina na DC uvedenými na príslušnej nabíjacej stanici a na webovom sídle prevádzkovateľa zahraničnej
nabíjanie a tri (3) hodiny na AC nabíjanie.
nabíjacej stanice, ako aj lokálnymi právnymi predpismi v súvislosti s poskytovaním služieb
verejného nabíjania.
Pri programoch ZSE Drive Eco, ZSE Drive Partner a ZSE Drive Flat je možné rezervovať nabíjací
port nabíjacej stanice od okamihu rezervácie na čas 45 minút. Rezervácia je bezplatná a je možné *Pre využívanie programu ZSE Drive Flat sa uplatňujú nasledovné zásady korektného využívania
ju vykonať výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie. V prípade, že počas rezervovaného služby:
času nedôjde k začatiu nabíjania zákazníkom, ktorý registráciu vykonal, účtuje sa mu poplatok – Do objemu 400 KWh sa pri DC nabíjaní neúčtuje poplatok za spotrebovanú KWh. Nad rámec
za nevyužitú rezerváciu.
kumulatívnej spotreby 400 KWh v jednom zúčtovacom období pri DC nabíjaní sa uplatňuje
sadzba 0,19 € / KWh s DPH.
V programoch ZSE Drive Eco, ZSE Drive Partner a ZSE Drive Flat je možné využívať služby roamingu. – Program ZSE Drive Flat možno využívať len na registrované EČV, špecifikované v Prílohe
Aktuálny zoznam roamingových nabíjacích staníc je uvedený na www.zsedrive.sk/mapa.
č. 3 Zmluvy. V prípade využitia služby prostredníctvom vydanej nabíjacej karty na nabíjanie
elektromobilu s iným EČV, ako bolo uvedené pri registrácii (t. j. pri uzatvorení zmluvy), si ZSE
vyhradzuje právo nabíjaciu kartu deaktivovať.
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