Več kot 240.000
električnih polnilnic v
28-ih državah Evrope

Nadzor nad vozilom in
polnjenjem preko
pametnega telefona

Pametna domača
polnilnica nove
generacije

Na podlagi sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih rešitev vam nudimo sodobno platformo eMobilnosti, ki
obsega postavitev domače polnilne postaje, mrežo javnih ePolnilnic, platformo za upravljanje, pregled, nadzor in
takojšnje obračunavanje storitve polnjenja preko mobilnega telefona ali RFID kartice.
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HYUNDAI stenska polnilnica omogoča povezljivost polnilnice s pametnim MegaTel
zalednim sistemom preko mobilnega omrežja s pripadajočo MegaTel SIM kartico.
Pametna AC stenska polnilnica je 3-fazna, z močjo polnjenja do 22kW.
Moč polnjenja je odvisna od vrste električnega vozila ter priključne moči objekta.
V izogib zlorabe s strani tretjih oseb polnilnica omogoča možnost avtorizacije polnjenja s
Hyundai RFID kartico ali brezplačno aplikacijo Mega Mobility (iOS, Android).

VZPOSTAVITEV HYUNDAI PAMETNE STENSKE POLNILNICE
Pooblaščeni zastopniki vozil Hyundai svojim strankam omogočajo naročilo Hyundai e-Mobilnosti na ključ. Naročnik izbira med
dvema paketoma in sicer:
PAKETI VZPOSTAVITVE POLNILNE POSTAJE

Cena

Vzpostavitev domače polnilnice I.
Naročnik do priključnega mesta polnilnice pripravi ustrezni dovodni kabel (najmanj 5x6mm2) od hišne
razdelilne omarice do lokacije polnilne postaje. Vgraditi je potrebno tudi 3-fazni instalacijski odklopnik
(varovalko) ustrezne moči
-

22 kW pametna stenska polnilnica s polnilnim kablom Type2 (dolžina 5m) in SIM IoT
kartica z 1GB prenosa podatkov
montaža, zagon in vzpostavitev pametne povezljivosti polnilne postaje

1.047,58 €
300,00 €

Vzpostavitev domače polnilnice II.
Naročnik zagotovi prosto mesto za polnilno postajo in instalacijski odklopnik (varovalko). V ceno je
vključeno do 3m kabla vključno s polaganjem za priklop polnilne postaje.
-

22 kW pametna stenska polnilnica s polnilnim kablom Type2 (dolžina 5m) in SIM IoT
kartica z 1GB prenosa podatkov
napredna montaža, zagon in vzpostavitev pametne povezljivosti polnilne postaje

1.047,58 €
530,00 €

DODATNE STORITVE
dinamično prilagajanje moči – DLM (tokovne klešče) – pametna polnilnica prilagaja
dinamiko polnjenja vozila glede delovanje večih porabnikov v hiši / integracija polnilne
postaje z naročnikovo sončno elektrarno

300,00 €

Vzpostavitev pametne povezljivosti polnilne postaje je mogoča le ob naročilu enega od paketov mobilnosti, ki so opisani v nadajevanju.
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NAROČNIŠKI PAKETI HYUNDAI e-MOBILNOST:
Za prijazno uporabniško izkušnjo ter stroškovno optimizacijo porabe električne energije lahko uporabnik izbira med sledečimi paketi
pametnega polnjenja:
PAKETI MOBILNOSTI
•

pametna povezljivost polnilne postaje,
celovito upravljanje preko aplikacije Mega Mobility,
pametno domače polnjenje

6,67 €

10,67 €

12,25 €

19,59 €

17,82 €

28,50 €

Napredni paket
-

•

mesečna naročnina
(brez vezave)

Osnovni paket
-

•

mesečna naročnina ob
vezavi za najmanj 36
mesecev

pametna povezljivost polnilne postaje,
celovito upravljanje preko aplikacije Mega Mobility,
pametno domače polnjenje,
do 100 kWh brezplačnega polnjenja / mesečno na javnih AC polnilnicah v
Sloveniji, ki so integrirane v sistemu Mega Mobility,
RFID kartica za aktivacijo javnih polnilnih postaj

Zahtevni paket
-

-

pametna povezljivost polnilne postaje,
celovito upravljanje preko aplikacije Mega Mobility,
pametno domače polnjenje,
do 150 kWh brezplačnega polnjenja / mesečno v Sloveniji, na polnilnicah, ki
so integrirane v sistemu Mega Mobility, od tega 100 kWh na AC polnilnicah in
50 kWh km na DC polnilnicah,
RFID kartica za aktivacijo javnih polnilnih postaj

Pametna povezljivost polnilne postaje pomeni standardizirano povezavo polnilnice z zalednim sistemom MegaTel, ki omogoča celovit
nadzor in upravljanje polnilnice v smislu delovanja, celovite statistike porabe ter centralnih nastavitev polnilnice.

Pametno domače polnjenje je celovita storitev domačega polnjenja električnih vozil, ki omogoča uravnavanje polnjenja v najbolj optimalnih
intervalih (dinamično zaračunavanje porabe električne energije). S tem uporabniku omogoča stroškovni prihranek in hkrati optimalni
energetski izkoristek. Dodatna storitev omogoča tudi nadgradnjo z dinamičnim uravnavanjem moči (DLM (tokovne klešče)) pri kateri
pametna polnilnica prilagaja dinamiko polnjenja vozila glede delovanje večih porabnikov v hiši (npr. toplotna črpalka, bojler, pečica,…), za stabilno in
nemoteno delovanje omrežja. Mogoča je tudi integracija z naročnikovo sončno elektrarno, da naročnik porabi kolikor je mogoče doma proizvedene
električne energije.

Aplikacija Mega Mobility (iOS, Android) omogoča uporabniku dodatno upravljanje s svojo polnilnico – čas pričetka polnjenja oz. želeno
napolnjenost visokonapetostne baterije električnega vozila ob določeni uri ter moč polnjenja.

Uporabnik ima tudi možnost polnjenja svojega električnega vozila na javni polnilni infrastrukturi – na mreži javnih polnilnih postaj, ki so
vključene v sistem Mega Mobility: občinske polnilnice, polnilnice v trgovskih centrih, polnilnice na koridorjih. Seznam in lokacije polnilnic s
pripadajočimi ceniki so vidne v interaktivnem zemljevidu aplikacije Mega Mobility. Uporabnik lahko v realnem času preveri zasedenost in
delovanje katerekoli polnilnice. V mrežo javnih polnilnic Mega Mobility je trenutno vključenih več kot 700 javno dostopnih polnilnic v Sloveniji in preko
240.000 javno dostopnih polnilnic v 28-ih državah EU. Več o mreži javno dostopnih polnilnic si lahko ogledate na povezavi www.megatel.si.

GARANCIJSKA DOBA POLNILNE POSTAJE: 3 leta
VELJAVNOST CENIKA: od 23.12.2021 do preklica oziroma objave novega cenika.
Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana in Mega M d.o.o. si pridržujeta pravico do spremembe cen, tehničnih in ostalih podatkov brez predhodne najave.
Pogodbo o vzpostavitvi domače polnilnice ter zakup paketov mobilnosti naročnik sklepa s podjetjem Mega M d.o.o..
Dodatne storitve in material se zaračunavajo skladno z veljavnim cenikom podjetja Mega M d.o.o. (https://www.megatel.si/e-mobilnost).
Vse cene vključujejo 22% DDV.
Mega M center za pomoč naročnikom: tel: 03 777 00 10, e-naslov: podpora@megatel.si
HYUNDAI e-MOBILNOST 02

