
VITAJTE V NOVEJ 
ÉRE MOBILITY



STAŇTE SA 
PARTNEROM LÍDRA 
EURÓPSKEJ 
ELEKTROMOBILITY
ZSE Drive je jeden z najmodernejších poskytovateľov 
infraštruktúry pre elektromobilistov v Európe.  
Za značkou stojí takmer storočná tradícia Skupiny 
ZSE, ktorá je súčasťou najväčšej európskej 
energetickej skupiny E.ON.

Elektromobilita predstavuje dôležitú súčasť 
energetickej transformácie 21. storočia. 
Sme hrdí na to, že stojíme na čele nového sveta 
energií a spolu s vami vytvárame ekologickú  
a udržateľnú budúcnosť pre všetkých.

Člen 
skupiny:

Najväčšia sieť nabíjačiek  
Na Slovensku

Aplikácia, ktorá vás 
rýchlo zorientuje

roaming v sieti vyše 10 000 staníc  
v celej európe

Najrýchlejšie nabíjacie stojany 
na Slovensku

Prvotriedny servis 
a asistencia

Moderné technológie platenia

Podpora všetkých 
rýchlostí nabíjania

Podpora všetkých PHEV / EV  
vozidiel predávaných v EÚ

Navštívte náš web:
www.zsedrive.sk/zsedrive /Skupina ZSE /zsedrive /zsedrive
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SLOBODA CESTOVANIA
RÝCHLO, RÝCHLEJŠIE, 
NAJRÝCHLEJŠIE

So ZSE Drive máte kedykoľvek k dispozícii 
najmodernejšiu a najpočetnejšiu sieť verejných 
nabíjačiek elektromobilov na Slovensku. Registráciu 
aj nabíjanie vybavíte cez aplikáciu a nabíjate v čase  
a mieste, ktoré vám práve vyhovujú.

Dostupnosť 
na prvom mieste

Nabíjať na Slovensku môžete na na 
ktoromkoľvek z vyše 230 nabíjacích 
bodov na takmer 100 lokalitách  
ZSE Drive. Vďaka domácemu 
roamingu sú vám však k dispozícii  
aj nabíjačky našich partnerov,  
s ktorými máte ešte väčšiu slobodu. 

Nabíjanie  
na pár klikov 

Všetko od vyhľadania nabíjačky po 
samotné nabíjanie vybavíte cez našu 
mobilnú aplikáciu. Stačí sa prihlásiť 
prostredníctvom prihlasovacích 
údajov, ktoré pri registrácii 
dostanete. O svojej spotrebe máte 
vždy aktuálny prehľad online.

AC 
Štandardné | 22 kW 

50 - 150 km za hodinu nabíjania

DC 
Rýchle | 50 kW 

300 km za hodinu nabíjania

ULTRA 
Ultrarýchle | 150 kW - 350 kW 

400 km za 20 minút

Domáce nabíjanie v sieti ZSE Drive
Nabíjať na Slovensku môžete na ktoromkoľvek z vyše  
230 nabíjacích bodov ZSE Drive.

Domáci roaming v sieti partnerských staníc
K dispozícii sú vám aj všetky nabíjačky našich slovenských 
partnerov.

Zahraničný roaming
V celej Európe nabíjate za hodinovú sadzbu vo výške 25 € / 
(DC + Ultra nabíjanie), 9 € (AC nabíjanie). 

Appka na cesty
Získajte prehľad o stave nabíjacích miest, 
priebehu nabíjania a aktuálnych novinkách.

• Pozrite si nabíjacie stanice vo vašej blízkosti

• Ovládajte nabíjanie na diaľku

• Majte vždy prehľad

Jednoducho a výhodne

Naše programy nabíjania sme navrhli na základe 
reálnych potrieb našich zákazníkov. Jednoducho  
si vyberiete ten, ktorý vám vyhovuje – všetky  
sú v porovnaní s konkurenciou dlhodobo 
najvýhodnejšie.
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TRI KROKY K NABÍJANIU

NA MIERU VAŠIM 
POTREBÁM

Nabíjanie vo verejnej sieti ZSE Drive je 
pohodlné a jednoduché. K vášmu prvému 
nabíjaniu stačia tri rýchle kroky:

Nabíjať v sieti ZSE Drive môžete v jednom z troch programov, ktoré sme vyvinuli podľa najčastejších 
potrieb rôznych typov vodičov. Líšia sa cenou aj podmienkami a je len na vás, ktorý si vyberiete.  
Zmeniť ho môžete kedykoľvek bez viazanosti.

Viac o našich programoch nájdete na https://zsedrive.sk/.

ECO
Nabíjate iba výnimočne alebo si nie ste istí,  
či využijete vyšší program? Vyberte si ECO,  
s ktorým platíte iba za spotrebované kWh.

PARTNER
Náš najobľúbenejší program je zlatou strednou 
cestou ak najazdíte vo verejnej sieti aspoň  
2 000 km ročne.

FLAT
Ideálna voľba pre tých, ktorí na cestách strávia 
naozaj veľa času. FLAT má najnižšie poplatky za 
všetky druhy nabíjania.

V aplikácii nájdete najbližšiu 
voľnú nabíjaciu stanicu  
s požadovanou rýchlosťou  
a konektorom. Nabíjanie 
spustíte pomocou RFID karty 
alebo mobilnej aplikácie a jeho 
priebeh sledujete priamo  
v aplikácii.

Vyhľadanie stanice 
a spustenie nabíjania

2.

Kompletnú históriu nabíjania,  
všetky faktúry* a ďalšie detaily 
o vašom účte nájdete v apliká-
cii, vo web zóne zsedrive.sk,  
ako aj v mesačnom podrob-
nom výpise spotreby. Všetky 
nastavenia vrátane programu 
môžete kedykoľvek zmeniť.

Digitálny prehľad 
o spotrebe a fakturácii

3.

výber programu 
a registrácia

1.

Vyberiete si z našich programov 
ten, ktorý vám vyhovuje. Zadáte 
základné údaje a my vám poštou 
pošleme RFID kartu, ktorú použi-
jete na spustenie nabíjania. Pre 
okamžité spustenie nabíjania 
bez potreby RFID karty môžete 
použiť aj mobilnú aplikáciu.

ECO 0 € / mes.
Platím len za spotrebované kWh

0,19 €
/ kWh
štandardné (AC)

0,39 €
/ kWh
rýchle (DC)

0,49 €
/ kWh
ultrarýchle (ULTRA)

• Bez viazanosti
• Bez mesačného poplatku

PARTNER 11,9 € / mes.
Najobľúbenejšie nabíjanie na Slovensku

0,09 €*

/ kWh
štandardné (AC)

0,29 €*

/ kWh
rýchle (DC)

0,39 €*

/ kWh
ultrarýchle (ULTRA)

• Bez viazanosti
• Platba na faktúru
• Predplatený objem 40 kWh mesačne

FLAT
69 € / mes.
Výhodné nabíjanie pre vodičov  
s vysokým mesačným km nájazdom

0,09 €*

/ kWh
štandardné (AC)

0,19 €*

/ kWh
rýchle (DC)

0,29 €*

/ kWh
ultrarýchle (ULTRA)

• Bez viazanosti
• Platba na faktúru
• Predplatený objem 400 kWh mesačne

* po vyčerpaní predplateného objemu  
v jednom zúčtovacom období.  

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
*plánovaná funkcionalita
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2. 3.

Zaregistrujete sa 
v ZSE Drive  

a získate svoju 
RFID kartu

Cez aplikáciu 
v zahraničí 
vyhľadáte 

kompatibilnú 
nabíjačku

Začnete nabíjať – 
HODINOVÝ POPLATOK  

nabíjania vám 
zaúčtujeme 

automaticky

1.
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NABÍJAŤ V ZAHRANIČÍ  
SA OPLATÍ

ČO POTREBUJEM  
K ZAHRANIČNÉMU 
ROAMINGU?

So zahraničným roamingom ZSE Drive 
môžete slobodne nabíjať na cestách 
po celej Európe. Zaplatíte jednorazový 
hodinový poplatok a nabíjate koľko 
chcete, kdekoľvek chcete.

25 € s DPH
DC + Ultra nabíjanie

9 € s DPH AC nabíjanie

Nabíjanie v zahraničí je veľmi 
jednoduché: s hodinovým balíkom 
využívate nabíjanie bez obmedzení 

v celej Európe prostredníctvom 
najväčších e-mobility  

operátorov.



Developeri
Nabíjacie stanice 
v garážach či 
na parkovisku 
zdvihnú atraktivitu 
nehnuteľnosti.

Flotily
Elektromobilita je 
ekologické, šetrné  
a na údržbu 
nenáročné riešenie 
mobility pre firmy 
s akoukoľvek 
veľkosťou flotily.

Obchodné reťazce
Retailoví zákazníci 
s elektromobilmi 
uvítajú možnosť 
nabiť si elektromobil 
počas nákupu.

Hotely  
a reštaurácie
Nabíjacie stanice  
v garáži či  
na parkovisku  
vás zviditeľnia  
a prilákajú nových 
elektromobilistov.

Parkoviská
Nabíjačky 
na verejných 
parkoviskách zvýšia 
hodnotu parkovacích 
miest a prinesú 
zaujímavý zárobok  
z nabíjania.

Dealerstvá automobilov 
a leasingové spoločnosti
Nabíjacie stanice priamo 
v areáli už dávno nie sú 
luxusom, ale neoddeliteľnou 
súčasťou biznisového 
prostredia.

Prenájom
Maximálna 
flexibilita a nízke 
investičné náklady

B2E
Nabíjačky ako 
firemný benefit pre 
vašich zamestnancov

Kúpa
Nižšie mesačné 
náklady a zmluva 
bez viazanosti

Domáci partnerský 
roaming
Zdieľanie nabíjačky 
vo verejnej sieti ako 
možnosť zárobku
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ELEKTROMOBILITA JE 
BUDÚCNOSŤOU BIZNISU

NA MIERU VÁŠMU 
PODNIKANIU

Nabíjacie stanice sú dnes už bežnou súčasťou 
firemných flotíl, developerských projektov, verejných 
parkovísk, hotelov či obchodov. S firemnými riešeniami 
od ZSE Drive si znížite náklady a spravíte svoj biznis 
pre zákazníkov atraktívnejší.

Možností ako vyriešiť elektromobilitu 
vášho biznisu je niekoľko. V ponuke 
ZSE Drive nájdete rôzne hardvérové 
riešenia aj obchodné modely. Vybrať 
najvýhodnejšiu možnosť vám radi 
pomôžeme. Spolu naplánujeme typ, 
počet aj umiestnenie staníc tak, aby 
vyhoveli vašim nárokom.



Chcem nabíjať v dome 
alebo v garáži

Chcem nabíjať na  
parkovacom mieste

Šikovné doplnky domov 
Doplňte svoj domáci 
Wallbox praktickými 
zariadeniami do 
domácnosti.

Fotovoltika 
Ušetrite a získavajte 
ekologickú energiu  
zo slnečného žiarenia.

Virtuálna batéria 
Uložte si prebytočnú 
energiu z fotovoltiky  
na neskôr.

12   |   ZSE Drive - Lifestyle ZSE Drive - Lifestyle   |   13   

NABÍJANIE V POHODLÍ DOMOVA O TRETINU LACNEJŠIE  
S DOMÁCOU TARIFOU

AKO ZÍSKAM DOMÁCU TARIFU? CESTA K DOMÁCEMU NABÍJANIU

Nabíjať tam, kde parkujete je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. 
S inteligentným Wallboxom od ZSE Drive svoj elektromobil nabijete 
pohodlne vo vlastnej garáži či na parkovacom mieste.

Chcete ušetriť až 35 % nákladov za nabíjanie? 
Domáca tarifa je extra výhodné riešenie elektriny  
a domáceho nabíjania v jednom. Ak máte elektrinu  
od ZSE Energia a nainštalovaný Smart Wallbox, 
môžete jazdiť už za 1,50 € na 100 km!

Pre získanie Domácej tarify pre elektromobil stačí,  
ak spĺňate tri podmienky:

- Máte distribučnú tarifu D4 
- Odoberáte elektrinu od ZSE Energia 
- Máte inštalovaný inteligentný Wallbox

Zriadenie vašej vlastnej nabíjacej stanice je veľmi 
jednoduché. Vypracujeme vám podrobnú ponuku  
a o všetko potrebné sa postaráme.

1.  Dodáte nám základné informácie o priestore,  
ističoch a rozvádzači.

2.  Navrhneme najlepšie riešenie kabeláže  
a zabezpečíme inštaláciu.

3.  Domáci Wallbox vám nainštalujeme a odovzdáme.
4.  Poskytneme vám podporu vždy, keď ju budete 

potrebovať.

Ak nespĺňate všetky tri podmienky, preskenujte  
QR kód a dozviete sa, ako ich získať. Ak už 
podmienky spĺňate, stačí navštíviť jedno z našich  
ZSE Centier a o Domácu tarifu požiadať.

DOMÁCI  
WALLBOX

Nabíjajte rýchlo a lacno vo 
vlastnej garáži. Wallbox je 
ideálnym a bezúdržbovým 
riešením nabíjania v pohodlí 
domova. Stačí si vybrať miesto 
– ostatné vybavíme za vás.

  Navrhneme riešenie  
na mieru vášmu domu.

  Wallbox dovezieme  
a nainštalujeme.

  Poskytneme dlhodobý  
dohľad a servis.

DOPLNA CEZ NOC
Domáce nabíjanie je najpohodlnejšie aj 
najlacnejšie. Nabíjate už od 9 centov za kWh 
a ráno vás čaká auto s plnou batériou.

50
kWh

batéria

4:33
nabíjania

11
kW

nabíjačka  
na palube

hod.



CHCETE VEDIEŤ VIAC?
Radi vám zodpovieme akékoľvek otázky alebo poradíme s rozhodnutím. 
Stačí nám napísať alebo zavolať.

Adresa
Západoslovenská energetika, a.s. 
(ZSE) 
Čulenova 6 
816 47 Bratislava 

www.zsedrive.sk

E-mail
elektromobilita@zse.sk

Telefón
0800 555 800 (zo Slovenska)
+421 2 322 842 34 (zo zahraničia)

Appka na cesty
Získajte prehľad o stave 
nabíjacích miest, priebehu 
nabíjania a aktuálnych 
novinkách.

• Pozrite si nabíjacie 
stanice vo vašej blízkosti

• Ovládajte nabíjanie 
na diaľku

• Majte vždy prehľad

Stiahnete na:
Google Play 
Apple App Store

Som zo  
samosprávy

Som 
občan
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BUDÚCNOSŤ DOPRAVY 
V MESTÁCH
Elektromobilita robí už dnes mestá po celom svete tichšími, 
čistejšími a šetrnejšími. Pridajte sa so svojím mestom k lídrom 
v oblasti dopravy na Slovensku. Pomôžeme vám získať 
dotácie EÚ na podporu elektromobility, poradíme s výberom 
produktov pre vašu mestskú sieť a postaráme sa o inštaláciu 
aj priebežnú podporu.

Nabíjacie stanice môžete využiť pre služby mesta či obce, 
pre mestskú políciu, a zároveň ich zadarmo alebo za poplatok 
ponúknuť verejnosti, taxislužbám, či dokonca elektrobusom 
hromadnej dopravy.

Pozrite si portfólio riešení na zsedrive.sk/mesta.

ČO ZÍSKATE SO ZSE DRIVE VO VAŠEJ OBCI

Kompletná podpora  
pre získanie dotácií

Aplikácia, s ktorou 
máte vždy prehľad  
o celej sieti

Vyšší záujem o návštevu 
vďaka zaradeniu mesta 
na mapu európskeho 
roamingu

Neustály servis 
a poradenstvo  
od ZSE Drive

Mestská sieť verejných 
nabíjačiek na mieru 
vašim podmienkam

Úspora nákladov  
aj emisií



www.zsedrive.sk

Tento prospekt bol vytlačený na papieri spracovanom bezchlórovou 
technológiou. Vytlačené v EÚ 07/2021.

Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., si vyhradzuje právo zmeniť 
ceny, technické parametre, obsah ponuky a ďalšie informácie uvedené 
v danom prospekte bez predchádzajúceho upozornenia či nevyhnutnosti 
zmeny tohto prospektu.




