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Cenik polnjenja na Petrolovi polnilni infrastrukturi
Za uporabnike Petrol elektromobilnosti

Paket OSNOVNI

Paket ENTUZIAST**

0€

10,40 €

BREZ VEZAVE

12 MESECEV

Cene polnjenja*

Cene polnjenja*

do 22 kW

do 22 kW

na minuto

na minuto

od 22,01 kW do 50 kW

od 22,01 kW do 50 kW

na mesec

0€

0na,20
€
minuto

Predplačniška kartica SODO***

14,90 €

na mesec

na mesec

Vezava za

0€

0na,11
€
minuto

0,16 €

na minuto

10 €

fiksni znesek za eno polnjenje

Opombe
• Pogoj za obračun polnjenja je avtorizacija na polnilnici, začetek polnjenja in prenešene energije za več kot 0,5 kW
in trajanje polnjenja več kot 1 minuto.
• * Cena polnjenja se obračuna za vsako začeto minuto in glede na največjo razpoložljivo moč polnilnega priključka
polnilnice oziroma električne vtičnice polnilnice.
• ** Akcijske cene za paket ENTUZIAST veljajo do 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 dalje se bodo naročnina in cene polnjenja
do konca obdobja vezave obračunavale skladno z rednim cenikom za paket. Naročnina po rednem ceniku znaša
14,90 EUR, cena polnjena na priključkih z nazivno močjo polnjenja od 22,01 do 50 kW pa znaša 0,16 EUR.
• *** Uporaba predplačniške kartice SODO je omejena na polnilnice SODO (26 hitrih polnilnic, nameščenih v sklopu
projekta Zeleni koridorji Slovenije).
• Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
• Petrol d.d., Ljubljana si pridružuje lastno diskrecijsko pravico do spremembe cenika.
Datum veljavnosti cenika: od 20. 6. 2016 dalje do spremembe.

Za uporabnike drugih ponudnikov storitve polnjenja
Na Petrolovi infrastrukturi za polnjenje električnih vozil (EV) lahko polnijo tudi uporabniki nekaterih drugih ponudnikov storitve
polnjenja, s katerimi ima PETROL sklenjeno pogodbo o gostovanju na svoji polnilni infrastrukturi. To so:

•
•

SMATRICS GmbH & Co KG (Avstrija)
GreenWay Infrastructure s.r.o. (Slovaška)

Za polnjenje s karticami elektromobilnosti drugih ponudnikov storitve polnjenja oz. preko njihovih mobilnih aplikacij na polnilni
infrastrukturi Petrol velja cenik ustreznega ponudnika storitve polnjenja, ki je dostopen na spletni strani vsakega partnerja.
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Cenik gostovanja uporabnikov Petrol elektromobilnosti
na tuji polnilni infrastrukturi
Petrol gostovanje v AVSTRIJI
(Smatrics)

Petrol gostovanje na SLOVAŠKEM
(GreenWay)

Cene polnjenja*

Cene polnjenja*

do 11 kW

do 11 kW

0,06 €

0,06 €

od 11,01 kW do 22 kW

od 11,01 kW do 22 kW

od 22,01 kW do 50 kW

od 22,01 kW do 50 kW

na minuto

na minuto

na minuto

0na,18
€
minuto
0,50 €

na minuto

0na,15
€
minuto

0,50 €

Datum veljavnosti cenika: od 20. 6. 2016 dalje do spremembe.
Povezave do spletnih strani upraviteljev infrastrukture za polnjenje EV, na katerih je mogoče polnjenje s Petrolovimi karticami
elektromobilnosti:

•
•

SMATRICS GmbH & Co KG (Avstrija)
GreenWay Infrastructure s.r.o. (Slovaška)

Opombe
• Pogoj za obračun polnjenja je avtorizacija s Petrol klub plačilno kartico elektromobilnosti na polnilnicah drugih
ponudnikov storitve polnjenja, s katerimi ima PETROL sklenjeno pogodbo o gostovanju ter začetek polnjenja in
prenešene energije za več kot 0,1 kW in trajanje polnjenja več kot 1 minuto.
• * Cena polnjenja se obračuna za vsako začeto minuto in glede na največjo razpoložljivo moč polnilnega priključka
polnilnice oziroma električne vtičnice polnilnice.
• Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
• Petrol d.d., Ljubljana si pridružuje lastno diskrecijsko pravico do spremembe cenika.
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