REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze stacji
ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanej na
parkingu przy Placu Wolności w Opolu, której operatorem
jest ECO S.A.
2. Stacja ładowania obejmuje infrastrukturę techniczną oraz
wydzielone dwa miejsca parkingowe.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze
stacji ładowania. Osoby i samochody, które naruszają
postanowienia Regulaminu, mogą zostać usunięte ze
Stacji ładowania.

4.
5.

§2
1. Korzystanie ze stacji ładowania jest dopuszczalne
całodobowo we wszystkie dni roku kalendarzowego.
2. Stacja ładowania przeznaczona jest do ładowania
pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
3. Stacja ładowania umożliwia równoczesne ładowanie
dwóch pojazdów, z zastrzeżeniem, że niemożliwe jest
równoczesne ładowanie dwóch samochodów prądem
stałym (CCS i CHAdeMO).
4. Korzystanie z wydzielonych miejsc parkingowych
dozwolone jest wyłącznie na czas ładowania pojazdów,
pod rygorem nałożenia kary grzywny oraz odholowania
pojazdu lub zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.
5. Stacja ładowania umożliwia dokonywania płatności za
usługi ładowania poprzez aplikację na smartfony i tablety
EV+MAP lub token RFiD.
6. W celu korzystania z usługi ładowania należy postępować
zgodnie z instrukcją umieszczoną na stacji ładowania.
7. Aktualny cennik usług ładowania dostępny jest w aplikacji
EV+MAP oraz na stronie internetowej www.ecosa.pl

6.
7.

a. samochody przewożące materiały łatwopalne,
żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały
i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób
i mienia,
b. samochody pełniące funkcje obwoźnych sklepów,
jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności
handlowej,
c. samochody wyłącznie o napędzie spalinowym,
zakaz pozostawiania zwierząt w samochodzie na terenie
Stacji ładowania,
ustawienie samochodu na terenie Stacji ładowania,
unieruchomienie go, wyłączenie silnika i świateł,
zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika,
samodzielne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
lub włamaniem,
pozostawienie wtyczki Stacji ładowania po zakończeniu
ładowania w miejscu do tego przeznaczonym.
§4

Operator Stacji ładowania nie ponosi odpowiedzialności:
1. za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie
z przeznaczeniem lub Regulaminem,
2. za przerwy w funkcjonowaniu Stacji ładowania; Stacja
ładowania może być w każdym czasie, czasowo lub stale,
wyłączona z eksploatacji,
3. za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły
wyższej, kradzieży (włamania, rozboju itp.), zniszczenia
lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie
Stacji ładowania, jak również rzeczy w nich
pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie,
4. za skutki działania osób trzecich.

§3

§5

Podstawowe zasady korzystania ze Stacji ładowania
obejmują:
1. korzystanie ze Stacji ładowania wyłącznie w trakcie
ładowania samochodu,
2. samodzielne podłączenie wtyczki Stacji ładowania do
samochodu przez osobę kierującą danym samochodem,
3. bezwzględny zakaz korzystania ze Stacji ładowania przez:

1. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę
techniczną Stacji ładowania.
2. W
przypadku
wystąpienia
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie
wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji
ładowania, należy skontaktować się z całodobowym
serwisem – tel.: 533 708 555.

