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Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων EV

Δίκτυο EV φορτιστών στο Διαδίκτυο
με 95,000 σημεία σε Ελλάδα & εξωτερικό

www.EVziiin.com

ΟΙΚΙΕΣ &
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Κερδίστε έξυπνα !
Με δικτυωμένους
φορτιστές !

Δεδομένα
• Αναμένεται τεράστια αύξηση ηλεκτροκίνησης τη δεκαετία 2020-30.
Οι υπάλληλοι θα θέλουν να φορτίσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV).
• Το 90% των φορτίσεων γίνεται στο σπίτι ή στην εργασία.
• Φορτιστές που διαχειρίζονται αποδοτικά την ενέργεια και κυρίως για
φορτιστές ασφαλείς για ανθρώπους, οχήματα, εγκαταστάσεις. Η χρήση
κοινών πριζών δεν συνιστάται και φορτίζει πλήρως το όχημα πολύ
αργά (σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται ακόμα και μέρες!).
• Τον 21ο αιώνα, η δυνατότητα διασύνδεσης κάθε συσκευής (άρα και
φορτιστή) σε δίκτυο μέσω Ίντερνετ είναι επιτακτική ανάγκη.
Η επιλογή εγκατάστασης «έξυπνου» φορτιστή (Ιnternet of Τhings –
IoT) έχει πολλαπλά οφέλη για τις οικίες - πολυκατοικίες και τον ιδιοκτήτη.
• Κρατική υποστήριξη για φορτιστές μέσω επιδοτήσεων στην
αγορά ηλεκτροκίνητου (EV) οχήματος ή μέσω προγράμματος
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ή άλλων προγραμμάτων.

Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα
ηλεκτροκίνησης !

Κέρδη για τους Ιδιοκτήτες Οικιών - Πολυκατοικιών

Κέρδη για τον Ιδιοκτήτη

Συνεργάζεστε με όποια ηλεκτρική εταιρία ή κατασκευαστή φορτιστών
θέλετε. Ζητήστε όμως φορτιστή με ικανότητα δικτύωσης ώστε να:

• 80% προβλημάτων επιλύονται απομακρυσμένα (όπως στο router
του τηλεφώνου σας)!

• Φορτίζετε με ασφάλεια για εσάς, το όχημα και την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση. Οι Αρχές Ενέργειας κάθε χώρας συστήνουν ειδικούς
φορτιστές!

• Αποκτάτε τηλεφωνική εξυπηρέτηση απομακρυσμένα μέσω EVziiin!

• Έχετε συνεχή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. 80% των προβλημάτων
λύνονται απομακρυσμένα από την EVziiin. Δεν χρειάζεται να έχετε
τεχνικό (ή κόστη επίσκεψης) τοπικά ούτε να μην μπορείτε να
φορτίσετε!
• Έχετε τηλεφωνική εξυπηρέτηση απομακρυσμένα μέσω EVziiin.
• Ως ιδιοκτήτες, κερδίζετε εδικές απολαβές σε 95,000 σημεία Ελλάδας
& εξωτερικού!

• Αποκτάτε ειδικές απολαβές για τεχνική υποστήριξη!
• Πλήρη ιστορικά & real time δεδομένα φορτίσεων!
• Προληπτική συντήρηση με τεχνητή νοημοσύνη! Μεγιστοποιείτε τη
διαθεσιμότητα του φορτιστή σας!
• Ως ιδιοκτήτης γίνεστε μέλος του δικτύου EVziiin και αποκτάτε
πρόσβαση σε 95,000 φορτιστές σε Ελλάδα και παγκοσμίως.
• Φορτίζετε και πληρώνετε με ομαλότατη εμπειρία!

Όλα αυτά με μια απλή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου!

www.evziiin.com
Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης !

Εξυπηρέτηση πελατών:

T: 210 220 6170
& 2299 151 480
Εταιρική ευθύνη EVziiin

www.ioas.gr

www.callisto.gr

Παγκόσμιος συνεργάτης
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Προστασία από COVID-19
Ενεργοποίηση φορτιστή
μόνο με το κινητό!
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