
Громадське об'єднання  
Український Народний Електромобіль

ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЗАРЯДУ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ



ОБЛАДНАННЯ

• Престижний європейський виробник

• Не потребує додаткової сертифікації у системі  
євростандартів

• Надійне мультистандартне рішення

• Стильный дизайн та безліч варіантів виконань 
корпусів та аксесуарів

• Професійний монтаж, гарантія та супровід ЕЗС

Пропонуємо обладнання виробництва ROLEC, Англія  
Переваги:



ОБРАНІ СЕРІЇ

• Настінні зарядні пристрої серія: 
WALLPOD MAXI 32А

• Вуличні зарядні пристрої серія: 
STREETSERV 32А

Ми обрали дві серії обладнання ROLEC, що задовольнять 
першочергові потреби проекту:



СЕРІЯ WALLPOD MAXI 32А
• Зручне встановлення на стіні, 
компактні розміри

• Мультистандартне рішення

• Можливе обладнання замком та 
лічильником

• Вартість €780 



СЕРІЯ STREETSERV
• Пристрій для зарядки 3-х електромобілів 3х32А

• Встановлення на підготованій горизонтальній 
поверхні

• Всепогодне виконання «heavy-duty»

• Мультистандартне рішення

• Обладнання замком та лічильником

• Вартість €980 



ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС
• ROLEC LTD має всесвітню мережу 
дістрибуторських та сервісних центрів

• Проектування та встановлення пристроїв ЕЗС 
виконується виключно кваліфікованими 
спеціалістами

• Обслуговування та якісний сервіс надають 
можливість гарантувати роботу пристроїв та 
подовжувати гарантію

• Робота пристроїв у режимі «встановив-та-забув»



РОЗГОРТАННЯ БРЕНДОВАНИХ 
МЕРЕЖ ЕЗС

Екологічність та мінімальні розміри 
дозволяють встановлювати ЕЗС у будь-якому 
місці, навіть у лісі, парку чи на березі озера!



– Отже, настав час для екологічних громадських 
проектів з електромобілями 

Час ДІЯТИ!



ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА
Ми будемо раді взаємовигідній співпраці, що принесе в цей проект 
креатив та енергію, а також, спільну медіа кампанію та підтримку на 

всіх рівнях, а саме:
 • повноцінна участь у електронних навігаторах та міжнародних 
сервісах з глобального пошуку ЕЗС — тепер маршрути 
закордонних ЕМ-водіїв пролягатимуть через мережу ваших 
станцій!  
 • публікації та згадування у авто-журналах та тематичних ТВ-
програмах
 • плейсмент-реклама у автопробігах та тест-драйвах  
електромобілів
 • занесення на світові мапи ЕЗС, тобто іноземні ЕМ- туристи 
будуть заздалегідь планувати свою подорож
 • імідж компанії, що відповідально ставиться до довкілля і має 
власний погляд та своє місце у майбутньому



ПЕРЕВАГИ ПАРТНЕРСТВА

Існує глобальна (і навіть не одна) система пошуку станцій електрозаряду, і, 
зогляду на те, що електромобілям більше нема де зарядитися — ось вам клієнт: 
з-поза кордону, турист чи бізнесмен, щойно зекономив 400-500 грн. і має 

годину-півтори вільного часу ;-)



КОНТАКТНІ ДАНІ

Тарас Шеренговський  
+38067 5388998

засновник ГО "Український народний 
електромобіль"  

фізик, експерт в галузі енергозбереження, 
екобудівництва та електромобілів


