
ÉTTERMET, SZÁLLODÁT, SPORT-, SZABADIDŐ- VAGY EGYÉB 
SZÓRAKOZTATÓ LÉTESÍTMÉNYT, BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOT, ESETLEG 
PARKOLÓT ÜZEMELTET

Összefoglaljuk Önnek, hogy miért érdemes elektromos autótöltőt telepítenie.


Bár napjainkban egyre több villanyautóval találkozhatunk az utakon, az továbbra is gondot jelent az 
elektromos gépjárművel rendelkezők számára, hogy az otthonukon (és esetleg munkahelyükön) kívül 
hol tudják megbízhatóan tölteni autójukat. 


Tegye versenyképesebbé vállalkozását, tűnjön ki a többi, hasonló szolgáltatást nyújtó cég közül azzal, 
hogy elektromos autó töltési lehetőséget biztosít az Önnél parkolóknak!


Ezáltal forgalomnövekedésre tehet szert.


Ha úgy dönt, hogy nem egyszerűen ingyenes, plusz szolgáltatásként nyújtja vendégeinek az elektromos 
gépkocsi töltés lehetőségét, hanem pénzért teszi mindezt, plusz bevételi forrást teremthet!


Fontos szempont, hogy azzal, hogy töltőt telepít, azt kommunikálja, hogy fontos Önnek a 
fenntarthatóság, tudatosan gondolkodik, ezzel a hozzáállással  
pedig egyre több vendége szimpátiáját nyerheti meg,  
így vállalkozása imidzsét is építheti.

Wellcharge

elektromos autó töltőberendezések
Zárt publikus töltési helyszínek üzemeltetői 


(éttermek, szállodák, sport-, szabadidő-, szórakoztató létesítmények, 


bevásárlóközpontok, parkolók, parkolóházak)



TÖLTŐINK MEGBÍZHATÓAN MŰKÖDTETHETŐEK

Töltőberendezéseinkkel minden körülmények között zökkenőmentes szolgáltatást tud nyújtani, 
kompromisszumok nélkül. 

TÖBB, MINT ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTŐ

A Wellcharge által megálmodott fali töltőberendezések és töltőoszlopok esetén nem egyszerűen 
elektromos autó töltőberendezésekről van szó, hanem a hozzájuk biztosított  
innovatív szolgáltatásokról is.

ENERGIAMENEDZSMENT – AZ IGAZÁN OKOS MEGOLDÁS

A töltőkbe integrált energiamenedzsment segítségével lehetővé válik, hogy a meglévő elektromos 
teljesítmény a lehető legoptimálisabban kerüljön elosztásra a tölteni kívánt autók között, illetve az 
autók és a vállalkozása egyéb fogyasztói között.


Így jó eséllyel nem lesz szükséges teljesítménybővítéssel bajlódnia még akkor sem, ha nem lenne 
elégséges a rendelkezésre álló elektromos áram a gépjárművek töltése miatt megnövekedett 
igénybevétel esetén. Ha mégis elkerülhetetlen a bővítés, annak mértéke minimalizá

TÖLTÉSPRIORIZÁLÁS – EGY ÚJABB INNOVATÍV MEGOLDÁS

A Wellcharge töltőivel az is megoldható, hogy egyes villanyautók töltését igény szerint előre vegye a 
rendszer a többi elektromos gépkocsival szemben, így az adott autó meghatározott idő alatt több 
energiát tud felvenni, ezáltal pedig, a szóban forgó jármű töltése rövidebb idő alatt történhet me



TÖLTŐINKKEL PONTOS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS KÉSZÍTHETŐ

Amennyiben pénzért szeretne elektromos autó töltési lehetőséget biztosítani az Önnél parkolóknak, 
szükségessé válik, hogy pontos elszámolást tudjon megvalósítani az egyes vendégek áramfelvételét 
illetően. 


A Wellcharge szolgáltatja az informatikai hátteret a teljes elszámoláshoz, számlázáshoz, így ez is 
zökkenőmentesen történhet.

Különböző árképzési időszakokat állíthat be töltőire,  
így testreszabható, hogy mikor tankolhatnak  
Önnél ingyenesen, mikor pénzért, illetve  
azokat az időszakokat is tovább  
differenciálhatja, amikor pénzért  
nyújt töltési lehetőséget. 


Töltőberendezéseinkbe villanyórát  
szereltünk, ezáltal pontos  
és egyértelmű elszámolás  
hajtható végre minden egyes  
töltési tranzakciót illetően.  

VÁLASSZA AZ ÖN CÉLJÁNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ KONFIGURÁCIÓT!

 Beszéljünk fali vagy oszlopos kialakításról, mindkét 
esetben töltőberendezéseink több választható 
konfigurációval állnak rendelkezésre.


Az Ön számára a Business Standard-et, a Business 
Pro-t és a Business Premium-ot ajánljuk.


A Business Pro és a Business Premium 
konfigurációkhoz elérhető management rendszer 
segítségével még testreszabhatóbbá, átláthatóbbá 
válik töltőjének működtetése.A Business Pro és a 
Business Premium konfigurációk alkalmazása 
esetén a töltőállomásokhoz mobilapplikáció is 
elérhető.


A mobilalkalmazás segítségével lehetővé válik 
például, hogy bizonyos zárt csoportokat hozzon 
létre vendégei számára. 



TESTRESZABHATÓ DESIGN

Amennyiben saját elektromos autó töltőt telepít, arra is van mód, hogy cége arculatának megfelelően 
testreszabjuk a töltők design-ját. A töltőkhöz tartozó mobilapplikáció szintén egyedi igények szerint 
formálható.

AKADÁLYMENTES TÖLTÉS A MOZGÁSBAN KORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA

A Wellcharge-nál egyedülálló módon arra is gondoltunk, hogy a töltők, kialakításuk révén alkalmasak 
legyenek arra, hogy a kerekesszékes elektromos autó felhasználók is akadálymentesen igénybe 
vehessék azokat.


Jó eredménnyel sikeresen teszteltük berendezéseinket!

ZAVARTALAN NYUGALOM ÉS MŰKÖDÉS

Szeretné problémamentesen használni töltőberendezéseit?


A Wellcharge gondozásmentes üzemeltetést biztosít! Díjazás ellenében vállaljuk a konkrét 
időközönkénti karbantartási munkák elvégzését.


Amennyiben pénzért nyújtana töltési szolgáltatást, kérjük tájékozódjon az irányadó törvényi 
szabályozásról, valamint a kötelező engedélyekről és forduljon hozzánk bizalommal!

1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

info@wellmatic.hu
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