Nabíjení na této stanici je zpoplatněno.
Platba probíhá bezhotovostně.
Postupujte podle níže uvedených kroků:
1.	Připojte nabíjecí kabel do vozidla a nemačkejte prosím žádná tlačítka na nabíjecí stanici. Pro zahájení
nabíjení použijte mobilní telefon nebo počítač s prohlížečem internetových stánek a přístupem na internet.
2.	Zadejte charging.innogy.cz nebo použijte níže uvedený QR kód.
3.	Otevře se Vám aplikace pro nabíjení a platbu. Čtěte pozorně postup v aplikaci.
4.	Přečtěte si a zaškrtnutím políčka vyjádřete souhlas s podmínkami poskytování služby.
5.	Zadejte platný, funkční e-mail, který bude použitý pro zahájení nabíjení a doručení vyúčtování za nabíjení.
6.	Zkontrolujte zadaný e-mail a použijte tlačítko POKRAČOVAT.
7.	Platební brána STRIPE. Zadejte informace o platební kartě. Použijte tlačítko ZAPLATIT
nebo nabízenou platební metodu (např. GPay).
8.	Krátce se automaticky zobrazí obrazovka s informací o úspěšně provedené blokaci částky.
A informace, že na uvedený e-mail odešla zpráva se sekvencí pro zahájení nabíjení.
9.	Ověřte v e-mailové komunikaci doručení e-mailu z adresy eMobillita, Předmět: Služba nabíjení – zahájení
nabíjení. Ověřte možnost, že e-mail není ve spam složce. Otevřete e-mail a řiďte se pokyny v e-mailu.
10.	V e-mailové zprávě klikněte na odkaz „Zahájit nabíjení“.
11.	Zadejte číslo nabíjecí stanice innogy, u které se nacházíte a ze které budete nabíjet (např. 71234).
Číslo naleznete na nabíjecí stanici.
12.	Kliknutím na A, B nebo C vyberete pozici nabíjecí zásuvky/kabelu, ze které budete nabíjet.
Zásuvky/kabely jsou označené na nabíjecí stanici. Klikněte na „Zahájit nabíjení“.
13.	Automaticky se zahájí nabíjení. NABÍJÍTE.
14.	Po 30 vteřinách se zobrazí možnost ukončení nabíjení. Tlačítko „Ukončit nabíjení“.
Pro budoucí ukončení můžete použít znovu i doručený e-mail.
15.	Ukončit nabíjení můžete i ukončením nabíjení vozidlem a odpojením kabelu od vozidla.
16.	Klikněte na „Ukončit nabíjení“.
17.	Po ukončení nabíjení obdržíte na Vámi uvedený e-mail vyúčtování.

Upozornění: Stejný e-mail pro nabíjení na jiné/stejné
stanici lze použít nejdříve po 5 min. od obdržení
vyúčtování do e-mailu.
Informace o síti nabíjecích stanic, podmínky poskytování
služby a cenu za nabíjení naleznete na emobilita.innogy.cz

Aplikace pro platbu: charging.innogy.cz

