Regulamin Stacji ładowania
Regulamin korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu
firmy Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o.
1. Przedstawiony regulamin reguluje zasady korzystania ze stacji ładowania
samochodów elektrycznych na terenie parkingu Spółki Sądeckie Wodociągi w
Nowym Sączu.
2. Na terenie Parkingu SWNS znajduje się, oznakowana stacja ładowania samochodów
elektrycznych, obejmująca infrastrukturę, techniczną oraz dwa wydzielone miejsca
parkingowe przeznaczone na zaparkowanie samochodu na czas załadowania.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Stacji ładowania. Osoby i
samochody, które naruszają, postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte przez
Obiekt ze Stacji ładowania.
4. Każda osoba kierująca samochodem poprzez wjazd na teren Stacji ładowania
wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do ich przestrzegania i
ponosi odpowiedzialność wobec Obiektu za nie zastosowanie się, do Regulaminu.
5. Korzystanie ze Stacji ładowania jest dopuszczalne przez całą dobę we wszystkie dni
tygodnia.
6. Stacja ładowania przeznaczona jest wyłącznie do ładowania samochodów
elektrycznych osobowych to jest samochodów z napędem elektrycznym.
7. Miejsca parkingowe mogą być wykorzystywane tylko przez pojazdy elektryczne
pozostawione na czas ładowania. Po upływie 3h od zakończenia ładowania pojazdu
będzie naliczana opłata postojowa 46,80 PLN/h.
8. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu właściciel
stacji może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z
Regulaminem (usunięcie samochodu ze Stacji ładowania, bądź zastosowania
blokady mechanicznej samochodu).
9. Użytkownik samochodu zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z
usunięciem samochodu ze Stacji ładowania oraz jego zabezpieczeniem i
przechowaniem do czasu odbioru samochodu przez użytkownika poprzez wniesienie
opłaty w wysokości 500 zł.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd
lub powstałe w związku z korzystaniem ze Stacji ładowania.

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:
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 na Parkingu,
c. Samochody wyłącznie o napędzie spalinowym.
4. Zakaz pozostawiania zwierząt w samochodzie na terenie Stacji ładowania,
5. Ustawienie samochodu na terenie Stacji ładowania, unieruchomienie go, wyłączenie
silnika i świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika.
6. Samodzielne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą ̨ lub włamaniem przez
osobę kierującą danym pojazdem.
7. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania.

8. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w
razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji ładowania, należy niezwłocznie
powiadomić: Adam Wielgus tel. 694841543.

Spółka Sądeckie Wodociągi nie ponosi odpowiedzialności:
1. Za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem
2. Za jakiekolwiek 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 samochodów znajdujących się na terenie Stacji
ładowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
4. Za skutki działania osób trzecich.

Dostawcą usługi ładowania jest firma Nexity
Formy rejestracji przed przystąpieniem do pierwszego ładowania:
1. Pobierz i zainstaluj aplikację NEXITY z App Store lub Google Play i zarejestruj się
bezpośrednio w aplikacji. Otwórz aplikację i przejdź do Profilu użytkownika, a
następnie stuknij w ikonkę „Pierwsze kroki” i wypełnij formularz rejestracyjny oraz
zaakceptuj warunki korzystania z usługi;
2. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie rejestracyjnej
(https://registration.nexity.io/) i zaakceptuj warunki korzystania z usługi;
Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres e-mail wskazany w formularzu
prześlemy Ci wiadomość powitalną. Jeśli napotkasz problemy z rejestracją, skontaktuj się z
nami (link do formularza kontaktowego).

Aplikacja
Aplikacja mobilna NEXITY służy do lokalizowania stacji ładowania, identyfikacji użytkownika,
obsługi płatności, jak również kontroli procesu ładowania. Dzięki aplikacji można znaleźć
stację ładowania dopasowaną do swoich potrzeb, sprawdzić aktualny status punktów
ładowania (wolny/w użyciu) oraz obowiązujące ceny. Korzystając z aplikacji można
rozpocząć i zakończyć proces ładowania pojazdu elektrycznego oraz zapłacić
za usługę ładowania. Aplikacja daje możliwość zarządzania swoim kontem użytkownika,
uzyskania dostępu do szczegółów bieżącej sesji ładowania, jak również sprawdzenia, gdzie i
kiedy wcześniej ładowany był Państwa pojazd. Należy zadbać o automatyczne
aktualizowanie aplikacji NEXITY, aby mieć zawsze dostępną najnowszą wersję.

Pobierz aplikację NEXITY z App Store (iOS) lub Google Play (Android).
Płatności:
Płatność jednorazowa umożliwia skorzystanie z publicznej stacji ładowania każdemu
kierowcy pojazdu elektrycznego, również niezarejestrowanemu. W ramach tej usługi
użytkownicy stacji mogą płacić za sesje ładowania bez konieczności posiadania konta płatność za sesję jest realizowana przy pomocy karty płatniczej (debetowej lub kredytowej).

Płatność za sesję ładowania możemy dokonać poprzez:
1. Zeskanuj kod QR znajdujący się bezpośrednio przy numerze złącza lub przejdź do
strony https://www.chge.io i wyszukaj po numerze punkt ładowania, z którego chcesz
skorzystać. Po wybraniu punktu zostaniesz przekierowany na stronę płatności i
poproszony o podanie danych karty, po czym rozpocznie się proces ładowania.
Pamiętaj, że aby przerwać sesję ładowania, musisz użyć tego samego urządzenia,
które zostało użyte do rozpoczęcia sesji.
2. Uzyskaj dostęp do płatności jednorazowej za pomocą aplikacji mobilnej NEXITY.
Jeżeli nie jesteś zalogowany, wówczas przy podjęciu próby rozpoczęcia procesu
ładowania za pośrednictwem aplikacji zostaniesz przekierowany na stronę
https://www.chge.io, a następnie przekierowany na stronę płatności i poproszony o
podanie danych karty płatniczej, po czym rozpocznie się proces ładowania.
Cennik za usługi ładowania
•
•
•
•

Opłata za usługi ładowania : stawka AC to 2,20 PLN/kWh .
Oplata czasowa 46,80 PLN/h.
Minuty bez opłaty czasowej (brak PLN/h) 180 min.
Minimalna kwota płatności wynosi 1,00 PLN.

