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Интегрирана платформа за електромобилност
Зарядна инфраструктура и услуги
Мрежа от зарядни
станции в основните
населени места
и пътни
артерии

Опериране

Интегриране платформа за
управление на зарядната
инфраструктура и
системата за плащания
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Наем на електромобили
Гъвкави схеми за
краткосрочно и
дългосрочно
наемане на
електромобили

Споделено пътуване
Система за споделено пътуване с
електрически превозни средства в
градовете.

Основни факти
 Водещ инвеститор в компанията е NEVEQ II
- фонд за рисков капитал, който инвестира
основно в технологични компании
 Планираните инвестиции до края на 2017
г. възлизат на 3 милиона евро.
 Предвижат се близо 300 зарядни точки в
България, Румъния, Северна Гърция и
Македония. 2018 г. се планира
разширение на мрежата в Сърбия и
Албания.
 Най-големия оператор на зарядна
ифраструктура в региона и собственик на
най-големия автопарк от електромобили в
България
 Планира се транспортният парк да бъде
разширен до над 200 електромобила до
края на 2018 г.
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ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Основни видове зарядни станции (продължение)
Зарядна станция тип кутия
за стенен монтаж
 Максимална
мощност 22 kW
 Номинално
напрежение:
400 V
 Номинален ток:
32 A
 Тип на кабел:
Тип 2
 Размери: 32 см
x 225 cм x 13 см

Зарядна станция за външен
монтаж и наземен монтаж

Бързо-зарядна станция

 Максимална
мощност 2 x 22 kW
 Номинално
напрежение: 400 V
 Номинален ток: 2 x
32 A
 Тип на кабел: Тип 2
 Размери: 94 см x 45
cм x 20 см

 Максимална
мощност 58 kVA
 Номинално
напрежение:
400 V
 Номинален ток:
80 A
 Тип на кабел:
CHAdeMO + CCS
 Размери: 78 см
x 65 cм x 206 см

Определящи фактори:
Съпътстваща прилежаща инфраструктура, която ползвателите на електрическо превозно
средство могат да ползват, докато зареждат – търговски площи, крайпътни заведения и
бензиностанции
Наличие на паркинг, където могат да се отделят минимум 2 парко-места
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Мощност на мрежата, която може да осигури захранване до 50 kW за стандартни зарядни
станции или 100 kW и над за бързо-зарядни станции

Елдрайв – оператор на зарядна инфраструктура
Интегриране на зарядните
станции в платформата на
Елдрайв, част от Fortum
Charge and Drive

Техническа поддръжка
24/7, постоянен
мониторинг, статистика и
отчетност

Администриране на
гаранции, застраховки,
разрешителни режими и
други

Управление на плащанията
и център за връзка с
клиенти
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
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Наем на електромобили

 Ние предоставяме услуга от ново поколение – наем на
електромобили, електрически минибуси и
електрически велосипеди
 Наемането на превозно средство от този тип гарантира
пълен контрол над транспортните разходи,
осигурявайки в същото време висока степен на
комфорт
 Можете да се възползване от услугите ни в
краткосрочен или дългосрочен план, включително и с
наемане на шофьор
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Пакетите включват:
 Два кабела за зареждане (за
контакт Шуко и зарядна станция)
 Застраховка „Автокаско“ и
„Гражданска Отговорност“
 Зарядна станция за стенен монтаж
 Сервизна поддръжка
 Заместващ автомобил
 Безплатно зареждане в публично
достъпната мрежа на Eldrive

Споделена електромобилност в градската среда
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Споделена Електромобилност

Предимства:
 Иновативна услуга
революционазираща градската
мобилност с автомобил у нас
 Улеснява придвижването в
централна градска част
 SPARK е услуга от ново поколение, която позволява откриване и
наемане на електрически автомобил през мобилния Ви телефон,
независимо дали искате да ползвате услугата 15 минути или няколко
дни. След ползване на услугата, можете да оставите
електромобилите в синя или зелена зона (безплатни за
електромобили) или в определените за целта зони извън центъра на
София.
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 Намалява трафика
 Безплатно паркиране в синя и
зелена зона
 Без вредни емисии
 Без такси за зарежане

Споделена Електромобилност

 Управление чрез мобилно приложение.
 Позволява много по-добро управление на разходите
 Ниска цена – 3,50 лв първоначална такса, която включва 10 минути,
по 0,29 лв на минута след 10-тата минута, 57 лв за 24 часа
 Възможност за корпоративни акаунти с преференциални условия
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 Изключително гъвкава услуга – наемането на автомобил не е
свързано със задължение да бъде върнат на същото място. Колата
може да бъде оставена навсякъде в синя или зелена зона, както и на
обособените депа извън тези зони.

Адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, „София Парк“, Търговска зона, Сграда 16Е
Телефон: +359 2 489 7047; +359 895 557 516
Е-mail: office@eldrive.eu / www.eldrive.eu
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