
Užitek v vožnji

 BMW i VSTOPITE V SVET  
ELEKTROMOBILNOSTI



ELEKTROMOBILNOST  
NA PETROLU
PRIHODNOST JE V ELEKTRIKI IN TEGA SE V PETROLU DOBRO ZAVEDAMO. 
TAKO SMO BILI MED PRVIMI, KI SO SE LETA 2012 PODALI V SVET E-MOBILNOSTI. 
 
V drugi polovici leta 2015 smo postavili prvo univerzalno hitro polnilnico za električna 
vozila v Sloveniji, danes pa v Petrolu upravljamo z več kot 70 javnimi polnilnimi 
postajami po vsej Sloveniji. Svojo mrežo električnih polnilnic nenehno širimo tudi 
v sodelovanju s partnerji, kot so distribucijski operater električne energije - SODO, 
Golea in BMW Slovenija. 

Leta 2016 je Agencija GOLEA v sklopu EU projekta Alterenergy pridobila opremo 
za namene promocije trajnostne mobilnosti in s tem naredila enega prvih korakov k 
izobraževanju ter ozaveščanju različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti. 
Z namenom zagotavljanja izvajanja storitve polnjenja tudi po zaključku projekta je 
agencija upravljanje polnilnih postaj predala Petrolu.
 
V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo je distribucijski operater električne 
energije - SODO leta 2015 vzpostavil osnovno infrastrukturo hitrih polnilnic za 
električna vozila na celotnem avtocestnem območju Slovenije, kjer je bilo postavljenih 
26 hitrih polnilnic.

Trenutno so na našem trgu prisotni že skoraj vsi električni avtomobili globalnih 
ponudnikov in lahko pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval s še večjim zagonom.



MREŽA JAVNIH  
ELEKTRIČNIH POLNILNIC

Podrobne informacije o lokacijah hitrih e-polnilnic si lahko ogledate na petrol.si/polnilnice ali www.sodo.si/hitre-polnilnice.

Škofja 
Loka
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Postojna Otočec
Čatež ob Savi
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Celje
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Slovenska 

Bistrica

Murska sobota 

Maribor

Kamnik

Ljubljana

Kranj

Pivka

Koper

Mreža se skladno z rastjo 
električnih avtomobilov 
vsako leto povečuje. Petrol 
skupaj s partnerji polnilno 
infrastrukturo, ki vključuje 
tako hitre kot standardne 
polnilnice, vzpostavlja po 
vsej Sloveniji. Polnilnice pa 
so primerne za polnjenje 
električnih vozil vseh 
blagovnih znamk.

PETROLOVO IN PARTNERSKO POLNILNO INFRASTRUKTURO UPORABLJA  
KAR 80 % VSEH VOZNIKOV ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV V SLOVENIJI. 



Imetniki Petrol klub plačilne kartice elektromobilnosti lahko izbirajo med različnimi paketi, ki jim omogočajo polnjenje 
na vseh Petrolovih javnih polnilnicah za električna vozila v Sloveniji, kot tudi na partnerskih omrežjih v tujini.

PAKETI ZA POLNJENJE  
NA JAVNIH ELEKTRIČNIH POLNILNICAH

Več informacij o paketih in izračunu prihranka preberite na www.petrol.si/elektromobilnost- paketi.

Paket
OSNOVNI

0 €

BREZ VEZAVE

na mesec

do 50 kW

0 kWh

od 22,00 kW

0 kWh

do 22kW

0 € 
na min

od 22,01 kW do 50 kW

0,20 € 
na min

Zakupljene količine

Cena polnjenja

Paket
ENTUZIAST

10,40 €
na mesec

Vezava za 
12 MESECEV

do 50 kW

0 kWh

od 22,00 kW

0 kWh

do 22kW

0 € 
na min

od 22,01 kW do 50 kW

0,11 € 
na min

Zakupljene količine

Cena polnjenja  

0 kWh 
na vseh priključkih

od tega
do 170 kWh 
na priključkih nad  

22,01 kWh

do 22kW

0 € 
na min

od 22,01 kW do 50 kW

0 € 
na min

Paket
BREZSKRBNI 15.000

39,90 €
na mesec

Vezava za 
12 MESECEV

Zakupljene količine

Cena polnjenja do  
zakupljenih količin

-20 % 
NA PETROL  
ELEKTRIKO

20 €  
DOBROIMETJA NA  

PETROL KLUB KARTICO

-20 % 
NA PETROL  
ELEKTRIKO

40 €  
DOBROIMETJA NA  

PETROL KLUB KARTICO

+ +



PLAČILNI SISTEMI ELEKTROMOBILNOSTI  

SPLETNO-MOBILNA APLIKACIJA ONE CHARGE 

Aplikacija omogoča, da uporabnik s pomočjo pametnega 
telefona ali tabličnega računalnika preko aplikacije ali 
brskalnika preprosto dostopa do omrežja električnih 
polnilnic. Preko zemljevida v aplikaciji lahko hitro najde 
prosto polnilnico, polnjenje na polnilni postaji pa lahko izvede 
preprosto s skeniranjem QR kode ali vnosom ID številke.

PETROL KLUB KARTICA ELEKTROMOBILNOST

Polnilno omrežje za električna vozila lahko uporabljajo tudi 
vsi imetniki Petrol klub plačilne kartice elektromobilnosti, ki 
omogoča enostavno brezkontaktno avtorizacijo polnjenja 
na polnilnih postajah.



Osvojite doživetje  
z BMW i3

enodnevno 
doživetje z 
BMW i3

2xvikend vožnja  
z BMW i3

1x

V nagradni igri Osvojite doživetje z BMW i3 lahko sodelujete med 15. 12. 2017 in 15. 2. 2018. Pravila nagradne igre si lahko prebereta na www.petrol.si/elektromobilnost.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite na: http://bit.ly/2nAjkZW 


