Încărcarea BMW i3 la Kaufland
cât timp ești la cumpărături!

În majoritatea hypermarketurilor Kaufland, se află stațiile
de încărcare Renovatio.
Cele mai populare stații sunt
cele Fast Charge, care încarcă
bateria unui BMW i3 în maxim
60 de minute.
Caută conectorul CCS

Imagini preluate de pe http://www.echarge.ro/

ÎNCĂRCARE BMW I3
1.Asigură-te că mașina este staționară,
iar ușile nu sunt încuiate.
 2. Apasă pe capacul care protejează
porturile de încărcare din partea dreaptă
spate a mașinii.
 3.Îndepărtează capacul de protecție al
mufei mașinii.
 4. Ia cablul de încărcare disponibil în
stație (vezi imagine) și conectează-l la
mufa mașinii.
 5. LED-ul din compartimentul de
încărcare va clipi în culoarea galben câteva
secunde.
 6. La schimbarea culorii LED-ului în
albastru, mașina se încarcă.
 7. Poți încuia mașina. Notă: Anumite
stații de încărcare de acest tip necesită
prezentarea unui card special pentru
începerea încărcării. Atenție, dacă LED-ul
din dreptul socket-ului mașinii clipește
ROȘU înseamnă că nu se încarcă. Te rugăm
să urmărești instrucțiunile disponibile în
dreptul stației.


Instrucțiunile de încărcare și de obținere
a unui card de acces la stațiile Kaufland
Cea

mai populară stație Fast
Charge este Efacec QC45.
La

biroul de Relații cu clienții
de la intrarea în magazinele
Kaufland puteți obține un card
de încărcare necesar accesării
acestor stații.
Kaufland

oferă încărcarea
gratuită clienților săi pentru
perioada petrecută la
cumpărături in supermarket

Kaufland

dispune de mai multe
tipuri de stații printre care și acest
model de stație fast charge
compactă.

Durata

unei încărcari complete
este de aproximativ 60 de minute.

Această

stație funcționează cu
același card obținut de la biroul de
relații cu clienții din hypermarket.

Mențiune:

nu se pot incărca în
acelasi timp 2 mașini în modul fast
charge, în aceeași stație



Cardul de acces poate fi ridicat gratuit, de la
Biroul de relații cu clienții din orice magazin
Kaufland unde se află stații de încărcare
Renovatio e-charge.



Cardul este valabil doar în locatiile Kaufland.
Pentru folosirea cardului și în alte locații
Renovatio e-charge, este necesară înregistrarea
în comunitatea e-charge accesând rnvapp.echarge.ro și creând un cont de client. Cardul
tăîu Kaufland poate fi asociat contului de
client, moment în care vei fi tarifat doar
pentru încărcările din afara magazinelor
Kaufland.



Tarifele standard ale serviciului de încărcare în
rețeaua Renovatio e-charge sunt de 1,95
RON/Unitate de Încărcare (încărcare rapidă,
DC) și 1,45 RON/Unitate de Încărcare
(încărcare normală, AC). Mai multe informații
pe site-ul www.e-charge.ro la secțiunea EV
Driver.

Renovatio
e-charge

Harta stațiilor
de încărcare
Renovatio

Încărcarea în stațiile MOL –
la o cafea bună sau/și un sandwich proaspăt
Încărcarea mașinilor electrice în
rețeaua de benzinării MOL se face
prin parcarea automobilului în locul
special destinat mașinilor electrice
și prin solicitarea cardului de acces
la stația de încărcare de la casa
benzinăriei.
Instrucțiuni de utilizare:

1. Se apropie cardul de cititorul
stației de încărcare
2. Selectează cablul de încărcare
CCS.
3. Se conectează cablul la mașina.

După incărcarea mașinii,
pentru a scoate cablul este
nevoie să apropiați din nou
cardul de cititorul stației și să
bifați butonul de Cancel.

Aplicația PlugShare
Aplicația PlugShare dezvoltată de Recargo
Ing. vine în ajutorul șoferilor de mașini
electrice.
Această aplicație prezintă majoritatea
stațiilor de încărcare destinate mașinilor
electrice unde îi poți anunța pe ceilalti
utilizatori ai aplicației în ce zi și la ce oră
te vei duce la una din stațiile prezente pe
hartă pentru a încărca mașina.
Rezervarea făcută în aplicație nu îți
permite accesul la pompă dacă altcineva
a ajuns acolo înaintea ta!

Nu toată lumea folosește această
aplicație!

Rezervarea este doar pentru a-i
anunta pe ceilalti utilizatori si
nu aduce drepturi in plus
pentru cei care o utilizeaza.

Instrucțiuni de instalare și utilizare a
aplicației Plug Share
Instalare:



Descarcă aplicația
PlugShare din Play Store
sau App Store



Instalează aplicația și
creează un cont.

Utilizare:
1. Selectează pompa pe
care dorești să o
utilizezi
(CCS pt BMW i3)
1. Apasă check-in* cu ora
și data la care te vei
afla conectat la stație.

* Nu înseamnă că ai rezervat stația! – procedând astfel după conectarea mașinii informezi alți utilizatori
de mașini electrice că stația este ocupată.

Harta stațiilor
de încărcare
în aplicația
PlugShare

