
Cennik świadczenia usług - Obowiązuje od 07.05.2018

Ceny usługi ładowania w sieci GreenWay w wariancie Ładowania Wielokrotnego (1)

Obowiązuje użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji i zawarli umowę na czas nieokreślony.

Wszystkie cenny brutto, z uwzględnieniem VAT

Usługa ładowania prądem stałym (DC)

Stawka za kWh

Stawka za minutę

Liczba minut trwania sesji ładowania, po której naliczana jest stawka za minutę

Usługa ładowania prądem zmiennym (AC)

Stawka za kWh

Stawka za minutę

Liczba minut trwania sesji ładowania, po której naliczana jest stawka za minutę

1,89 PLN

0,40 PLN

45 minut

1,19 PLN

0,40 PLN

180 minut

Usługa ładowania prądem stałym (DC)

Stawka za kWh

Stawka za minutę

Liczba minut trwania sesji ładowania, po której naliczana jest stawka za minutę

Usługa ładowania prądem zmiennym (AC)

Stawka za kWh

Stawka za minutę

Liczba minut trwania sesji ładowania, po której naliczana jest stawka za minutę

2,29 PLN

0,40 PLN

45 minut

1,49 PLN

0,40 PLN

180 minut

Stawki za minutę trwania sesji ładowania:

Ładowanie DC 50 kW 

Ładowanie DC 22 kW

Ładowanie  AC 43 kW

Ładowanie  AC 11-22 kW

Ładowanie  AC <11 kW

2,70 PLN

1,10 PLN

2,70 PLN

1,10 PLN

0,30 PLN

0,00 PLN

25,00 PLN

10,00 PLN

400,00 PLN

Ceny usługi ładowania w sieci GreenWay w wariancie Ładowania Jednorazowego (1)

Obowiązuje użytkowników, którzy dokonali uproszczonej rejestracji celem jednorazowego skorzystania z usługi.

Ceny usługi roamingowej ładowania pojazdów elektrycznych (2) (3)

Dotyczy ładowania na stacjach partnerów roamingowych GreenWay.

Pozostałe opłaty
Opłata rejestracyjna, w tym wydanie pierwszej karty RFID (4)

Wydanie nowej (w sytuacji jej utraty lub zniszczenia) lub dodatkowej karty RFID (4)

Zainicjowanie sesji ładowania przez operatora GreenWay na zlecenie użytkownika 

- bez wykorzystania przez użytkownika karty RFID lub konta na platformie GreenWay (4)

Kara umowna w sytuacji uszkodzenia sieci GreenWay lub wykorzystania infrastruktury 

do innych celów niż zdefiniowane w Regulaminie (5)

(1) Cenę usługi ładowania oblicza się jako sumę (i) części opartej o stawce za kWh oraz części opartej o stawkę za minutę. 
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania wartości usługi, w tym pomiaru energii elektrycznej, są określone w Regulaminie Świadczenia Usług.

(2) W przypadku ładowania na stacjach ładowania grupy GreenWay w Republice Słowackiej (operator - GreenWay Infrastructure s.r.o.) 
obowiązują ceny usługi ładowania pojazdów elektrycznych w Wariancie Ładowania Wielokrotnego.

(3) Usługa jest dostępna dla użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji i zawarli umowę na czas nieokreślony. Moc definiowana jest maksymalną mocą danej ładowarki. 
(4) Dotyczy użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji i zawarli umowę na czas nieokreślony.   
(5) Dotyczy wszystkich użytkowników, niezależnie od wariantu korzystania z usług. 
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