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Celovite rešitve
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Prihodnost je v elektriki.
Ste v vašem mestu pripravljeni nanjo?

Mobilnost je eden ključnih izzivov sodobnih mest, saj transport ustvari četrtino vseh toplogrednih plinov v EU. Zato je od načrtovanja
mobilnosti močno odvisna kakovost življenja v velikih in manjših mestih. Če smo včasih ureditev mest snovali z mislijo na avtomobile,
jo moramo danes z mislijo na ljudi in okolje.
V Petrolu razumemo, da prometni sistem potrebuje občutne spremembe, in se zavedamo, da imamo kot skupnost na voljo omejen
čas za njihovo implementacijo. Zato mestom pomagamo snovati rešitve na področju energetske učinkovitosti in mobilnosti ter
smo ključni akter pri spodbujanju in razvijanju uporabe alternativnih goriv.
Zadnja leta postaja vse bolj jasno, da razvoj vodi v e-mobilnost. V Petrolu smo se na področje e-mobilnosti podali med prvimi že
leta 2012. V drugi polovici leta 2015 smo postavili prvo univerzalno hitro polnilnico za električna vozila v Sloveniji, do konca leta pa
vzpostavili hitro polnilno infrastrukturo vzdolž avtocestnega križa v Sloveniji. Danes v Petrolu upravljamo več kot 50 javnih polnilnih
postaj po vsej Sloveniji in se širimo na JV trge.
S tem je bil prebit začaran krog, v katerem smo bili v Sloveniji ujeti vrsto let. Ker ni bilo polnilnic, ni bilo električnih avtomobilov,
in ker ni bilo električnih avtomobilov, ni bilo polnilnic. Zdaj število električnih avtomobilov skokovito narašča, čeprav se na prvi
pogled morda zdi še majhno. Od konca leta 2014 do konca leta 2016 je število registriranih električnih osebnih avtomobilov v
Sloveniji naraslo za vrtoglavih 243 %! Ker so zdaj na našem trgu prisotni že skoraj vsi električni avtomobili globalnih ponudnikov,
lahko pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval s še večjim zagonom. Razvoj e-mobilnosti torej tudi v Sloveniji poteka s svetlobno
hitrostjo in prav je tako, če želimo ujeti in nato ohranjati korak z razvojem e-mobilnosti v Evropi.

Število vseh registriranih električnih avtomobilov v Sloveniji na 31. 12. posameznega leta
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STE VEDELI ...
-- da naj bi do leta 2020 v skladu z
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letom 1990?
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električni avtomobili danes prevozijo
celo 400 kilometrov?
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Celovita rešitev za učinkovito
e-mobilnost v vašem mestu

Pogumne odločitve naprednih lokalnih skupnosti na področju okolju in človeku prijaznejših ter stroškovno učinkovitejših načinov
mobilnosti so ključni element razvoja. Občine lahko predstavljajo vzor in spodbudo za podjetja in posameznike ter preko svojih
skupnosti vodijo celotno družbo na poti v prihodnost.
E-mobilnost ima v Sloveniji zaradi načina poselitve in geografskih značilnosti izjemen potencial, ljudje pa se vedno bolj zavedajo
njenih številnih prednosti in jih želijo tudi izkoristiti. Zato je čas, da se na pot e-mobilnosti odpravite tudi v vašem mestu.
Petrol vam pri prehodu na to alternativno gorivo prihodnosti ponuja strokovno podporo in svetovanje. Analiziramo vaše potrebe,
pripravimo ponudbo in vam pomagamo pri oblikovanju električnega voznega parka, pri vzpostavitvi polnilnic za električna vozila
in vse ostale potrebne infrastrukture, ki jo vaše mesto potrebuje za varno, zanesljivo in učinkovito e-mobilnost.
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Poslovni najem
električnih vozil s celovito storitvijo

Da bi prehod v e-mobilnost kar najbolj olajšali, smo v Petrolu med prvimi v Sloveniji razvili posebno storitev operativnega poslovnega
najema električnih vozil s celovito storitvijo. Storitev vključuje analizo, svetovanje, naročilo vozil, vse operativne stroške ter vse
postopke prevzema, predaje in vračila vozil. Če želite biti resnično brez skrbi, lahko našim strokovnjakom prepustite tudi celovito
upravljanje vašega voznega parka v osnovnem ali premium paketu.
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Brez investicije

Okolju prijazno

Ni lastništva, ni skrbi

Predvidljivi stroški

Vključeno polnjenje*

*Na javni infrastrukturi.

Poslovni najem s celovito storitvijo je odlična rešitev za tiste lokalne skupnosti, ki si želijo okolju prijazen vozni park prihodnosti, ne
želijo pa si visokih investicijskih stroškov za nakup novih električnih vozil, ki bi lahko negativno vplivali na likvidnost. Ker vozila med
trajanjem pogodbe o poslovnem najemu (od 36 do 60 mesecev) ostanejo v lasti Petrola, mi nosimo tudi vsa tveganja, povezana
s preostankom vrednosti vozila po koncu najema, z odprodajo in vzdrževanjem vozila.
Pomembna prednost storitve so predvidljivi stroški, ki se med letom ne spreminjajo*, za preglednost pa poskrbi zbirni mesečni
račun. Enostavna je tudi komunikacija, saj Petrol zagotovi skrbnika vašega voznega parka. Ta za vas uredi vse potrebno za
brezhibno izvedbo storitve, ki vključuje tudi zajamčeno nadomestno vozilo v primeru težav.
*Cena najema se lahko spremeni le zaradi sprememb cen električne energije, tarifnih postavk omrežnine, trošarin in drugih prispevkov.

Petrolova kartica elektromobilnosti
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Za polnjenje električnih vozil v vašem voznem parku boste lahko s Petrolovo kartico elektromobilnosti poskrbeli povsem brez skrbi.
Uporabili jo boste lahko za brezplačno polnjenje na vseh Petrolovih javnih polnilnicah za električna vozila, ki jih je že več kot petdeset.
S tem se boste izognili kupu neprijetnosti in papirologije, ki spremljajo gotovinsko plačevanje. Vse transakcije so vidne na podrobnem
mesečnem računu, kar vam omogoča temeljit in enostaven nadzor.

Poslovni najem
električnih vozil s celovito storitvijo

V Petrolu se na vseh področjih osredotočamo na pozitivne rezultate in trajnostne rešitve, ki našim partnerjem pomagajo do
napredka. Zato se tudi oblikovanja rešitev za poslovni najem električnih vozil s celovito storitvijo lotimo skupaj z vami.
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Analiza, svetovanje in optimizacija
Naši strokovnjaki se najprej poglobijo v stroške in procese upravljanja vašega trenutnega voznega parka. Analizirajo vaše
želje, pričakovanja in zahteve, na podlagi zbranih podatkov pa pripravijo ponudbo, predloge za optimizacijo upravljanja
voznega parka ter neodvisno od blagovnih znamk svetujejo pri izboru električnih vozil.

Naročilo, prevzem in dostava vozil
Skupaj z našim svetovalcem izberete, katera vozila želite v svojem voznem parku, Petrol pa poskrbi za vse nadaljnje korake.
Vozilo naročimo, ga prevzamemo pri trgovcu, uredimo registracijo in zavarovanje ter vam ga dostavimo. Ob primopredaji
poskrbimo, da so vozniki izobraženi ter opremljeni s priročnikom in s Petrol kartico elektromobilnosti za polnjenje vozil na
javnih električnih polnilnicah.
Upravljanje in vzdrževanje
V času najema vam opcijsko nudimo možnost vzdrževanja vozila oz. celovito upravljanja vašega voznega parka. Naši
vzdrževalci vozilo prevzamejo na vašem naslovu, poskrbijo za podaljšanje registracije, izvedbo tehničnega pregleda,
vzdrževalnih del in zamenjavo pnevmatik, medtem ko naši strokovnjaki poskrbijo za nevšečnosti z vašim vozilom ob
reševanju škodnih primerov.
Podpora uporabnikom in asistenca
V Petrolu skupaj s partnerji skrbimo, da potujete varno – ves čas, po vsej Evropi. V primeru nesreče, kraje ali okvare vam je na
voljo 24/7 klicni center za pomoč na cesti, asistenca pa vključuje telefonsko pomoč in tehnično pomoč na kraju dogodka.
Vračilo vozila
Tudi postopek vračila vozila je pri poslovnem najemu s celovito storitvijo nadvse enostaven. Pred iztekom pogodbe vas o tem
obvestimo, nato skupaj z vami pregledamo vozilo, sestavimo poročilo o stanju vozila, vozilo odpeljemo in uredimo odjavo
vozila iz prometa. Seveda lahko ob koncu najemnega obdobja vozilo zamenjate z novim ali podaljšate obstoječo pogodbo.

Vse navedene storitve so kot privzete že vključene v poslovni najem električnih vozil s
celovito storitvijo, v katerega smo vključili tudi vse operativne stroške vozil!

STROŠKI, vključeni v poslovni najem
Najem vozila
Strošek financiranja
Registracija
Odjava vozila iz prometa

Nadomestilo za uporabo cest
Letna vinjeta
Zavarovanje
Redni letni servis

* Pri modelih, kjer proizvajalec dopušča to možnost.

Najem baterije*
Strošek pnevmatik
Premontaža in hramba pnevmatik
Polnjenje na javni polnilni infrastrukturi

Upravljanje in vzdrževanje
voznega parka

Za poslovni najem električnih vozil smo v Petrolu za občine pripravili resnično celovito storitev, ki obsega tudi upravljanje voznega
parka. Izbirate lahko med osnovnim in premium paketom, v upravljanje pa lahko poleg novih, električnih vozil prevzamemo tudi
druga vozila iz obstoječega voznega parka. Storitev upravljanja voznega parka vam prinese občutno razbremenitev administracije,
optimizacijo procesov, stroškovno učinkovitost vašega voznega parka ter jasen pregled in celovit nadzor.

Vi ste strokovnajki za razvoj vašega mesta, mi pa za upravljanje in vzdrževanje
vašega voznega parka.

Osnovni paket
Podaljšanje registracije in izvedba tehničnega pregleda
Roki za podaljšanje registracije in obvezni tehnični pregled so prva stvar, na katero lahko mirno pozabite. Vso evidenco vodimo
mi in poskrbimo, da so vaša vozila in vozniki opremljeni z vsemi dokumenti, potrebnimi za varno vožnjo.
Redno vzdrževanje s fiksnimi stroški
Skrbnik vašega voznega parka in pooblaščena servisna delavnica bosta poskrbela, da bodo vsa vozila ves čas v najboljši formi.
Storitev vključuje redno servisiranje, vzdrževalna dela, popravila zaradi redne obrabe (menjava žarnic, sklopke, akumulatorja,
zavornih ploščic, diskov ...) in celo potrošni material. Tudi za prevoz vozila na servis in nazaj poskrbimo mi, vi pa ves čas natanko
veste, da vas ne bodo doleteli nobeni dodatni ali skriti stroški.
Izredno vzdrževanje
Tudi v primeru okvar ali izrednih primerov ste z nami na varnem. Takoj boste dobili nadomestno vozilo, skrbnik vašega voznega
parka pa bo poskrbel za vse postopke in administracijo, organiziral popravilo in vam popravljeno vozilo dostavil nazaj.
Servis pnevmatik
V osnovni paket upravljanja voznega parka smo za vas vključili letne in zimske pnevmatike, njihovo premontažo, centriranje,
manjša popravila, sistem kontrole pritiska v pnevmatikah in skladiščenje. Zdaj verjetno že veste, da vozila na servis ne bo treba
peljati vašim voznikom, temveč bomo tudi za to poskrbeli mi.
Upravljanje škodnih primerov
Škodni primer vodimo od začetka do konca in vam v času reševanja nastalega položaja nemudoma zagotovimo nadomestno vozilo.
Če pride do nesreče, za vas aktiviramo asistenco pri zavarovalnici, nato pa uredimo odvoz vozila, cenitev škode ter poskrbimo za hitro
in zanesljivo izvedbo popravil pri pooblaščenih serviserjih. Po končanem popravilu vam vozilo dostavimo nazaj.

Premium paket
Poleg bogatega nabora storitev, ki jih obsega osnovni paket upravljanja voznega parka, smo v premium paket dodali še piko
na i, ki vam prinese resnično popolno brezskrbnost:
zunanje in notranje čiščenje vozil,
pregled ravni tekočin in dolivanje po potrebi,
pregled pritiska v pnevmatikah,
menjavo metlic brisalcev.
Za zagotovitev brezhibnega delovanja brisalcev poskrbimo enkrat letno. Za pregled in čiščenje, ki bo zagotovilo brezhiben
pogled, pa si lahko količino pregledov izberete vi - enkrat tedensko ali enkrat na dva tedna.

Vzpostavitev in upravljanje
polnilne infrastrukture

Petrol že nekaj časa ni več samo naftno trgovsko podjetje,
ampak prava energetska družba, ki je v samem vrhu ponudnikov
rešitev za pametna mesta. Vzpostavili smo najobsežnejšo mrežo
javnih polnilnic v državi, ki jo neprestano širimo, uporabnikom
pa zagotavljamo podporo na daljavo.
A da bo e-mobilnost pri nas doživela pravi razcvet, potrebujemo
sodelovanje lokalnih skupnosti, ki imajo posluh za razvoj
čistejšega prometa v mestih in so ga z odločnejšimi ukrepi
pripravljene spodbujati. Zato smo v Petrolu za občine, ki želijo
z nizkoogljično mobilnostjo dvigniti kakovost bivanja v mestih,
razvili celovit paket, ki vključuje dobavo in namestitev ter
upravljanje in vzdrževanje električnih polnilnic.

75 %
manj energije za enako pot porabi električni
avtomobil v primerjavi z avtomobilom,
ki ima motor na notranje izgorevanje.

Seveda je ključnega pomena, da je električna energija, ki omogoča brezogljično vožnjo, v največji možni meri proizvedena iz
obnovljivih virov energije, saj je s tem trajnostni krog sklenjen. V Petrolu letno proizvedemo kar 46.000 MWh energije iz obnovljivih
virov in se pri proizvodnji elektrike strateško usmerjamo v izkoriščanje energetskega potenciala vetra in vode, smo pa tudi največji
proizvajalec elektrike iz bioloških odpadkov v Sloveniji.
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POLNILNO INFRASTRUKTURO NAČRTUJEMO TAKO, DA TA USTREZA UPORABNIŠKIM ALI POSLOVNIM ZAHTEVAM
Pri načrtovanju polnilne infrastrukture je ključno upoštevati namen uporabe na posamezni lokaciji. Avtomobili večine dnevnih delovnih
migrantov v času službe stojijo parkirani več kot osem ur, podobno tudi ponoči v spalnih naseljih. To je idealno za vzpostavitev počasne
polnilne infrastrukture z močjo polnjenja 3,7 ali 7,4 kW, ki terja nizke investicijske in obratovalne stroške.
V središčih mest in na lokacijah, kjer se uporabniki zadržijo nekaj ur je smotrna postavitev standardnih polnilnic z močjo polnjenja do 22 kW.

Za potrebe premagovanja daljših razdalj in intenzivne uporabnike
kot so taksi in logistične službe, ki zahtevajo, da se vozilo napolni
v najkrajšem času, pa je primerna vzpostavitev hitrih 50 kW
polnilnic.
Podobno optimizacijo je moč doseči tudi z ustrezno izbiro
polnilnic za zasebne vozne parke občine in občinskih služb.
ZANESLJIVO DELOVANJE JE KLJUČ DO ODLIČNE
UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

80 %
vseh voznikov električnih avtomobilov
uporablja Petrolove polnilnice.

Ste vedeli, da petina vseh polnilnic za električna vozila v
naši državi polovico časa ne dela? V Sloveniji imamo sicer
sorazmerno veliko javnih polnilnic – več kot 500 priključkov na
več kot 200 lokacijah, vendar jih je le slaba tretjina vključenih v
zaledne centre upravljanja. Zato polnilnice pogosto ne delujejo, saj nihče ne ve, da so okvarjene.

V Petrolu delovanje naših polnilnic, ki predstavljajo največjo polnilno mrežo pri nas, z oddaljeno diagnostiko v realnem času
spremljamo 24 ur na dan. Morebitne napake odpravimo v roku 48 ur oziroma naslednji delovni dan v primeru konca tedna in tako
zagotavljamo visoko zanesljivost delovanja polnilne infrastrukture. Naš cilj je, da polnilnice delujejo 98% časa.
Pri kakovosti torej ne sklepamo kompromisov in z mislijo na najboljše smo oblikovali tudi celovito ponudbo polnilnic za električna
vozila za naše partnerje v lokalnih skupnostih, ki vključuje:
dobavo in namestitev električnih polnilnic,

zagotavljanje storitve polnjenja:

upravljanje prek sodobnega IS za upravljanje polnilnic za

-- izdajo kartic elektromobilnosti,

električna vozila,

-- spletno in mobilno aplikacijo za končne uporabnike,

redno in intervencijsko vzdrževanje,

-- pomoč in asistenco za uporabnike 24/7.

dobavo električne energije iz obnovljivih virov,
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Vzpostavitev in upravljanje
polnilne infrastrukture

V Petrolu smo za vas izbrali polnilnice vrhunske kakovosti in privlačnega videza, zanje pa smo oblikovali tudi prepoznavno zunanjo
podobo. Primerne so za polnjenje vseh znamk električnih vozil in zasnovane tako, da ne zasedejo veliko prostora in jih je mogoče
zlahka umestiti v urbani prostor. Ohišje polnilnic omogoča dolgotrajno uporabo v vseh vremenskih razmerah in varuje pred
vandalizmom. Pohvalimo se lahko z bogato ponudbo hitrih in standardnih polnilnic, kar nam omogoča, da rešitev za polnjenje
električnih vozil prilagodimo vsaki občini skladno z njenimi potrebami.

Storitev polnjenja
in pomoč uporabnikom

Misel na končnega uporabnika in njegovo zadovoljstvo nas vodi pri vsakem koraku načrtovanja naših storitev. Dejstvo, da
skoraj 80 % vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji uporablja naše polnilno omrežje, lahko štejemo kot dokaz, da
smo na pravi poti.
Končni uporabniki lahko Petrolovo pametno polnilno omrežje uporabljajo s Petrolovimi karticami elektromobilnosti, ki omogočajo
brezstično avtorizacijo polnjenja na polnilnicah ali s pomočjo spletne aplikacije. Lokacijo, zasedenost in delovanje posamezne
polnilnice v realnem času lahko uporabniki preverijo na interaktivnem spletnem zemljevidu. V primeru težav našim uporabnikom
kot edini v Sloveniji nudimo tudi 24/7 dostop do podpore, ki jo zagotavljajo strokovnjaki v našem klicnem centru.
Celoten sistem smo zasnovali tako, da je povezljiv z drugimi ponudniki. To pomeni, da lahko s Petrolovo kartico elektromobilnosti
svoje vozilo napolnite tudi na polnilnicah upravljavcev polnilne infrastrukture v Avstriji, Nemčiji, na Slovaškem in Nizozemskem,
mrežo pa bomo v prihodnje še širili.
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Naj se okoljsko ozaveščeni
turisti ustavijo v vašem mestu!

Ste vedeli, da je prodaja električnih vozil v EU od leta 2013 do 2015 narasla za več kot 200 %? Med državami članicami pri nakupih
prednjačijo Francozi, Nemci, Britanci, Švedi, Danci in Nizozemci. Če bi k zgornji številki dodali še svetovno prestolnico električnih
vozil Norveško, ki ni članica EU, bi bil skok še krepko večji, saj je bilo tam kar 37 % vseh prodanih vozil januarja 2017 električnih,
skupaj pa je na norveških cestah že več kot sto tisoč električnih vozil.
Okoljska ozaveščenost, sploh med prebivalci severnih in zahodnih držav, se hitro krepi, naša zelena dežela pa zanje postaja pravi
magnet. To dokazuje rast števila turistov in nočitev, katerih število je leta 2015 prvič preseglo 10 milijonov. In zakaj turisti med
polnjenjem električnega vozila ne bi spili kave v vašem mestu?
Z namestitvijo polnilnic za električna vozila se poveča turistična vidnost vaše občine. Polnilnice, ki jih upravlja Petrol, vključimo v
sistem mednarodnega gostovanja. S tem vaše mesto postane vidno na zemljevidih in aplikacijah tujih ponudnikov e-mobilnosti,
ki pokrivajo vedno večjo bazo uporabnikov električnih vozil v Evropi.
Naše polnilnice lahko obiskovalci iz Avstrije, Slovaške, Nemčije in Nizozemske že uporabljajo s karticami svojih ponudnikov. Stalen
nadzor ter spletni zemljevid jim zagotavljata, da bodo vedno našli prosto in delujočo polnilnico. Če bi slučajno naleteli na težave,
jim v angleškem jeziku pomagajo v našem klicnem centru, ki deluje 24/7.

Znamo in zmoremo!

Prva hitra polnilnica pri nas
Pred Kristalno palačo v ljubljanskem BTC smo jeseni 2015 zagnali prvo univerzalno hitro polnilnico za električne avtomobile, ki
baterijo napolni do 80 % v 20 minutah.
Zeleni koridorji Slovenije
V okviru evropskega projekta Central European Green Corridors (CEGC) je Petrol v upravljanje prevzel 26 hitrih polnilnic na
slovenskem avtocestnem križu.
Zelena Keltika
Sodelovali smo v projektu Zelena Keltika, v okviru katerega je bilo leta 2016 postavljenih osem polnilnic za električna vozila ob
regionalni cesti med Bovcem, Kobaridom, Tolminom, Spodnjo Idrijo in Idrijo.
Next E
Rezultat projekta bo eno medsebojno povezano infrastrukturno omrežje, s katerim želimo zagotoviti priročnost za uporabnike,
stroškovno učinkovitost ter medsebojno povezljivost celotnega omrežja.
Urban E
V sklopu projekta bo vzpostavljeno strateško partnerstvo Mestne občine Ljubljana – Petrol – Slovenske železnice – GoOpti.
Infrastruktura bo omogočila vzpostavitev inovativnih storitev mobilnosti kot so e-taxi, e-shuttle ter e-logistika, izvedba pa bo
pomembno vplivala na prepoznavnost Ljubljane kot napredne prestolnice na področju mobilnosti.

Z nami je lahek celo prvi korak
Verjamemo, da ste v vaši občini že razmišljali o sodobnih, okolju in človeku prijaznih rešitvah mobilnosti. Ne zadržujte se, čas je
pravi! Mi smo pripravljeni, da vam stojimo ob strani od prvega koraka dalje. Videli boste, da je pot do pametnega mesta prihodnosti
krajša in enostavnejša, kot bi si mislili, saj vas do celovite storitve e-mobilnosti v vašem mestu loči le pet preprostih korakov.
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