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Φόρτιση Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων EV

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

www.EVziiin.com

Πώς θα φορτίζετε
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ;

Φορτίζετε σε 95,000
σημεία Ελλάδας & εξωτερικού
άνετα όπως επιλέγετε εσείς!

Δεδομένα & Ερωτήσεις
• Τεράστια αύξηση ηλεκτροκίνησης τη δεκαετία 2020-30. Προς τα τέλη της
δεκαετίας, οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) θα προσεγγίζουν
το 30% των συνολικώς πωλούμενων. Πιθανόν να έχετε ένα EV.
• Ενώ το 90% των φορτίσεων γίνεται σε οικίες ή σε εργασιακούς χώρους,
πώς θα φορτίζετε στο δρόμο (όπως με το κινητό σας); Σε πόσο χρόνο;
• Με τις σημερινές τεχνολογίες θα χρειαστείτε πάνω από μισή ώρα για
μερική φόρτιση. Θα περιμένετε σε βενζινάδικο με φορτιστή ή σε άλλο
άβολο μέρος;
• Πώς θα ενεργοποιείτε την αντλία ενέργειας (φορτιστή); Πώς θα πληρώνετε;
• Ποιός θα σας υποστηρίζει ειδικά στην αρχή που δεν υπάρχει πρότερη
εμπειρία;
• Τι γίνεται αν πάτε στο εξωτερικό; Αν πάτε σε άλλη πόλη;
• Απαιτείτε ομαλότατη & απαράλλαχτη εμπειρία φόρτισης παντού.
Αυτό γίνεται μόνο με τη χρήση μιας πλατφόρμας φορτιστών σε Ελλάδα
& εξωτερικό.

Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα
ηλεκτροκίνησης !

• Τον 21ο αιώνα, η δυνατότητα διασύνδεσης κάθε συσκευής (άρα και
φορτιστή) σε δίκτυο μέσω Ίντερνετ (Ιnternet of Τhings – IoT) και η
απλούστατη λειτουργία μέσω κινητού τηλεφώνου γίνεται πράξη για
εσάς από το δίκτυο της EVziiin.

Κέρδη για τον Οδηγό - Καταναλωτή

Τι κάνει η EVziiin για εσάς;

• Με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου της EVziiin έχετε στην παλάμη
σας 95,000 σημεία φόρτισης σε Ελλάδα & εξωτερικό.

• Σας δίνει πρόσβαση σε 95,000 σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό με
ανταγωνιστικές χρεώσεις!

• Φορτίστε στα σημεία αυτά σε Ελλάδα και εξωτερικό (roaming) σαν
να φορτίζατε σπίτι σας!

• Ομαλότατη και απαράλλαχτη εμπειρία φόρτισης & πληρωμής ενέργειας!
Σαν στο σπίτι σας!

• Η εφαρμογή σας παρουσιάζει χάρτη και σας οδηγεί στα σημεία που
είναι κοντά σας ή τα έχετε χαρακτηρίσει ως «αγαπημένα»!

• Δεν πληρώνετε για κάθε σύνδεση πάνω στους φορτιστές! Συνδεθείτε
με το φορτιστή όσες φορές θέλετε! Πληρώστε μόνο το ρεύμα!

• Με την εφαρμογή κάνετε προ-κράτηση θέσης φόρτισης πριν καν
φτάσετε εκεί!

• Δωρεάν η χρήση της εφαρμογής & Δικό σας προφίλ στην εφαρμογή!

• Δεν θα οδηγηθείτε ποτέ σε σημεία που δεν λειτουργούν!

• Πλήρη ιστορικά και real time δεδομένα! Έχετε τον έλεγχο!

• Έχετε τηλεφωνική εξυπηρέτηση απομακρυσμένα μέσω EVziiin.
• Έχετε ανταγωνιστικές χρεώσεις παντού!

• Δυνατότητα προσωπικού & εταιρικού λογαριασμού ταυτόχρονα!
• Ειδικές χρεώσεις σε τεχνική υποστήριξη & αν θέλετε να εγκαταστήσετε
φορτιστές στο σπίτι σας ή στην εταιρία σας.

Όλα αυτά με μια απλή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου!

www.evziiin.com
Ανέβα στην ΙοΤ πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης !
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Προστασία από COVID-19
Ενεργοποίηση φορτιστή
μόνο με το κινητό!
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