ŠKODA eMobility

Balíčky, nabíjecí karta Powerpass
a tarify

ENTER

eMobility balíčky

PŘEHLED BALÍČKŮ

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS

PŘEHLED BALÍČKŮ

S

M

L

› Home-check = kontrola elektrické

› Home-check = kontrola elektrické

› Home-check = kontrola elektrické
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›
›

›
›
›
+
 
W
allbox
–
ŠKODA
iV Charger
›
› Instalace* wallboxu (6 000 Kč)

›
›
›
› Wallbox – ŠKODA iV Charger
› Instalace* wallboxu (6 000 Kč)
+
› Energetická soběstačnost
› Energy storage
› Fotovoltaika
› Komunitní car sharing KLIQ
› Zprostředkování státních dotací

infrastruktury (3 500 Kč)
 Kontrola jističe
 Nabíjecí karta / aplikace Powerpass
 Servis 24/7

infrastruktury (3 500 Kč)
 Kontrola jističe
 Nabíjecí karta / aplikace Powerpass
 Servis 24/7

infrastruktury (3 500 Kč)
 Kontrola jističe
 Nabíjecí karta / aplikace Powerpass
 Servis 24/7

*základní (veškeré úkony nad rámec hradí zákazník)

JAK BALÍČKY OBJEDNAT

Zákazník projeví
zájem u prodejce
o balíček / wallbox

Objednávka
produktu a služeb
eMobility a výběr
instalačního
partnera

› Prodejce doporučí vhodný
balíček / wallbox
› Prodejce provede se zákazníkem
online pre-check (předběžné
zjištění podmínek pro připojení)
› Prodejce zašle objednávku
služby na instalačního partnera
dle rozdělení krajů na e-mail

Instalační partner
do 10 dnů
kontaktuje
zákazníka a sjedná
s ním termín
home-checku

Vypracování
nabídky
na požadavky
zákazníka

Akceptace
nabídky
a realizace
řešení

Fakturace
instalačního
partnera
na zákazníka

eMobility balíčky

PŘEHLED BALÍČKŮ

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS

S

BALÍČEK
PRO ZÁKLADNÍ eMOBILITY ŘEŠENÍ
KDO JE INSTALAČNÍ PARTNER
PRO RETAIL

PRO TYP ZÁKAZNÍKA

› vlastnícího mobilní univerzální nabíječku
(400V zásuvku v garáži)

› preferujícího používat mobilní nabíječku
mimo bydliště
 který neplánuje instalovat wallbox,
zajíma se o analýzu stavu elektrických
rozvodů a jističů

›

skoda@cez.cz

skoda@pre.cz

Prodejce zašle objednávku služby emailem na instalačního partnera
dle rozdělení krajů.

CO OBSAHUJE

› kontrolu nabíjecího místa (home-check)
› kontrolu infrastruktury
› nabíjecí kartu / aplikaci
› servis 24/7

PRO FLEET

CENA BALÍČKU

› 3 500 Kč

JAK PROBÍHÁ HOME-CHECK

Kontrola připojení
u zákazníka

Cenová nabídka
instalace

› Instalační partner vyplní protokol
› Protokol posílá elektronicky 		
zákazníkovi a na prodejce

› Dodaná do 10 dnů
› Obsahuje veškeré úkony
nad rámec základní instalace

Zákazník
Potvrdí nabídku
a dojedná se termín
instalace
Nepotvrdí nabídku a uhradí
náklady za home-check
(3 500,- Kč)

eMobility balíčky

PŘEHLED BALÍČKŮ

M

BALÍČEK
PRO ŘEŠENÍ
S WALLBOXEM

NABÍDKA WALLBOXŮ
ŠKODA
iV Charger
Connect

PRO TYP ZÁKAZNÍKA

ŠKODA
iV Charger
Connect+

ŠKODA Design

› který si chce pořídit wallbox
› který si chce odečítat spotřebu el. energie
› který chce mít přehled o nabíjení

Výkon 11 kW AC
Nabíjecí kabel 7,5 m

CO OBSAHUJE

Wi-fi komunikace

› komplet produkty a služby balíčku S
› wallbox ŠKODA iV Charger
› montáž a zprovoznění u zákazníka*
› odbornou instalaci wallboxu

Přístup kartou
Nabíjecí aplikace / karta
Aktualizace SW

CENA BALÍČKU

LTE modul (SIM)

› 9 500 Kč (3 500 Kč home-check,

Elektroměr

6 000 Kč základní** instalace) + cena wallboxu

* aktuální nabídka nabíjecích produktů pro zákazníka je na SD portálu
** veškeré úkony nad rámec hradí zákazník

JAK PROBÍHÁ PROCES INSTALACE WALLBOXU

Uzavření
smlouvy
o dílo
› Mezi zákazníkem
a instalačním
partnerem

Objednávka
wallboxu
› Prodejce objedná
wallbox

Instalační
partner
vyzvedne
wallbox
› 10-15 dnů

Základní
instalace
› Instalační partner
fakturuje zákazníkovi
home-check a cenu
instalace wallboxu

Protokol o instalaci
podepsaný
zákazníkem
› Zasílá instalační
partner prodejci

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS

eMobility balíčky

PŘEHLED BALÍČKŮ

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS

L

BALÍČEK
PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
INTELIGENTNÍCH DOMÁCNOSTÍ A VELKÝCH FIREM
PRO TYP ZÁKAZNÍKA

› který chce mít chytrou domácnost
› který chce být energeticky soběstačný
› velké firmy a veřejnou správu
Proces objednání a fakturace probíhá
individuálně s preferovaným instalačním
partnerem nebo dle rozdělení krajů.

CO OBSAHUJE

› komplet produkty a služby balíčku M
› propojení systému s energeticky soběstačným subjektem
› řešení fotovoltaických systémů
› energetické úložiště (zásobníky elektřiny)
› pro fleet a veřejnou správu využití komunitního
Car Sharingu KLIQ a možnost zprostředkování dotací

CO JE KOMUNITNÍ CARSHARING
Sdílení firemních vozidel prostřednictvím mobilní aplikace bez nutnosti fyzického předávání klíčků.
Pro firmy jde o snížení nákladů na provoz vozového parku, pro zaměstnance příležitost využívat
vozidla mimo pracovní dobu.

JAK TO FUNGUJE

Výběr
termínu

Výběr
vozidla

Potvrzení
rezervace

Převzetí
vozidla

Otevření vozidla
a start jízdy

JAK PROBÍHÁ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Instalace telematické
jednotky s funkcí klíčku

Fakturace

Podpora na telefonu,
e-mailu

nabíjecí karta Powerpass

PŘEHLED BALÍČKŮ

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS
APLIKACE

› Powerpass je pohodlná nabíjecí aplikace typu „vše v jednom“
pro zákazníky společnosti ŠKODA AUTO

› po registraci na základě ŠKODA ID Powerpass může zákazník

› nabíjet na většině veřejných nabíjecích stanicích
› zvolit si tarif předplatného
› prohlížet si historie nabíjení
› po spárování ovládat chytré wallboxy ŠKODA iV Charger Connect a Connect+

› Je ke stažení na App Store a Google Play
› Aplikace není propojena s aplikací MyŠKODA app. Jde o službu

poskytovanou společností Elli, která patří do Volkswagen Group.

NABÍJECÍ KARTA

› Zjednodušuje svým majitelům nabíjení ve veřejné síti.
› Zákazník si kartu objedná přímo v aplikaci Powerpass,

po jejím obdržení si ji opět spáruje se svým účtem
v aplikaci Powerpass.
 Na jednu smlouvu MSP může být vydána pouze 1 RFID karta.

›

TARIFY

CHARGE
FREE

› Je dodáván bez měsíčního poplatku
› Pro zákazníky, kteří nebudou veřejné

SIMPLY
CHARGE

› Skládá se z měsíčního poplatku

CHARGE
FASTER

› Poskytuje ještě nižší ceny

nabíjecí stanice využívat příliš často

a nízkých cen za pravidelné i rychlé
veřejné nabíjení
 Platí pro všechny vozy iV

›

za veřejné nabíjení.

POWERPASS

nabíjecí karta Powerpass

PŘEHLED BALÍČKŮ

BALÍČEK S

BALÍČEK M

BALÍČEK L

POWERPASS

POWERPASS
JAK PROCES PROBÍHÁ

Stažení
aplikace

Spárování
s vozem

Výběr
tarifu

Objednávka
nabíjecí karty

Spárování karty
s účtem v aplikaci

Nabíjení

Fakturace

› Zákazník si nainstaluje
Powerpass z App Store
nebo Google Play

› Zákazník se jednoduše
přihlásí svým ŠKODA ID
a vytvoří nový uživatelský
účet MSP.

› Zákazník má k dispozici 3
tarify. Základní tarif je složen
z měsíčního poplatku a platby
za spotřebovanou energii.

› Karta je doručována
poštou

› Prodejce může zákazníkovi
pomoci kartu s účtem
spárovat.

› Zákazník může nabíjet
kdekoliv v síti veřejných
nabíjecích síti Powerpass

› Probíhá na měsíční bázi,
obsahuje základní poplatek
a cenu za spotřebovanou
energii.

ZÁKLADNÍ FUNKCE APLIKACE
Jak spárovat
Powerpass kartu s účtem

Kde najít fakturu

› V nabídce aplikace a v záložce Karty
zvolte spárování karty a přidejte
kartu ke svému účtu v aplikaci

› V záložce Můj profil
zvolte „Předplatné“

› V „Historii“ vyberte
„Faktury“

› Zobrazte detail
zvolené faktury

Vyhledávání
nabíjecích stanic

Jak spárovat
domácí iV nabíječku

›K
 vyhledávání používejte
filtry, v nabídce je přes
260 000 nabíjecích bodů
po celé EU.

› Po spárování domácí nabíječky
s aplikací může zákazník spustit
nabíjení vzdáleně. Jednoduše zvolte
tlačítko s ikonou wallboxu a postupujte dále podle pokynů.

Powerpass Tarify

ENYAQ iV
CHARGE
FREE
AC

DC

SIMPLY
CHARGE
IONITY

AC

DC

CHARGE
FASTER
IONITY

AC

DC

IONITY

První rok 80 Kč měsíčně

První rok 250 Kč měsíčně

Druhý rok 105 Kč měsíčně

Druhý rok 300 Kč měsíčně

0 Kč měsíčně

12,00
Kč/kWh

15,00
Kč/kWh

21,00
Kč/kWh

7,50
Kč/kWh

11,50
Kč/kWh

21,00
Kč/kWh

6,00
Kč/kWh

10,00
Kč/kWh

8,20
Kč/kWh

Powerpass Tarify

Ostatní iV modely –
CITIGOe iV, OCTAVIA iV, SUPERB iV
CHARGE
FREE
AC

DC

SIMPLY
CHARGE
IONITY

AC

0 Kč měsíčně
12,00
Kč/kWh

15,00
Kč/kWh

DC

CHARGE
FASTER
IONITY

AC

105 Kč měsíčně
21,00
Kč/kWh

7,50
Kč/kWh

11,50
Kč/kWh

DC

IONITY

300 Kč měsíčně
21,00
Kč/kWh

6,00
Kč/kWh

10,00
Kč/kWh

8,20
Kč/kWh

c ŠKODA AUTO a.s., verze 04/2022
ŠKODA AUTO ČR, Rozvoj obchodní sítě
www.skoda-auto.cz

