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1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ;
Η διαδικασία φόρτισης είναι εξαιρετικά απλή και περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: 

1. Πλησιάστε την RFID κάρτα σας στο υποδεικνυόμενο σημείο στην επιφάνεια του φορτιστή. Εναλλακτικά, επιλέξτε 
το  
   φορτιστή και την πρίζα μέσω της εφαρμογής Blink International.
2. Περιμένετε έως ότου οι λυχνίες led πάνω από την πρίζα γίνουν κίτρινες
3. Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή του οχήματος. Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι λυχνίες led από κίτρινες 
    γίνονται μπλε.
4. Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, πλησιάστε ξανά την RFID ή αποσυνδέστε το όχημα μέσω της εφαρμογής πατώντας 
    το εικονίδιο

Μπορείτε να συμβουλευτείτε και το video οδηγιών που βρίσκεται στη σελίδα www.blinkcharging.gr

2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σκεφτεί κανείς για να αλλάξει το συμβατικό του όχημα με ηλεκτρικό. Τα ηλεκτρικά οχήματα 
που φορτίζουν από το δίκτυο της Blink έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος ανεφοδιασμού με αποτέλεσμα να προσφέρουν 
μειωμένο κόστος μετακίνησης. Τα ηλεκτρικά οχήματα απαιτούν σημαντικά λιγότερα έξοδα συντήρησης και προσφέρουν 
βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. Επιπλέον, δεν παράγουν αέριους ρύπους και 
ηχορύπανση ενισχύοντας τις προσπάθειες για ένα υγιές περιβάλλον καθώς επίσης απολαμβάνουν προνόμια μετακίνησης 
και στάθμευσης στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Αυτοί, είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους 
αξίζει η αλλαγή!

3. ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ;
Όλα τα σημεία φόρτισης της Blink εμφανίζονται στον χάρτη ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Blink International 
(https://bit.ly/2ObJ0qn). Για κάθε σημείο φόρτισης αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του φορτιστή, καθώς 
επίσης παρέχονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του φορτιστή, τη διαθεσιμότητά του καθώς και 
το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Blink International από App Store ή Google 
Play.
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4. ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΩ;
Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται τόσο από την ισχύ του σταθμού φόρτισης όσο και από το ίδιο το ηλεκτρικό όχημα. Κάθε 
ηλεκτρικό όχημα έχει συγκεκριμένη ισχύ φόρτισης, συνήθως από 3.7kW έως 43kW για φόρτιση με εναλλασσόμενο 
ρεύμα, (Mode 3) ενώ η ισχύς αυτή μπορεί να αυξηθεί έως και τα 150kW για τη φόρτιση με συνεχές ρεύμα (Mode 4). Για 
τους τυπικούς σταθμούς φόρτισης πόλεων (urban chargers) οι οποίοι ακολουθούν το πρthat follow ότυπο Mode 3 και 
τροφοδοτούν το όχημα με εναλλασσόμενο ρεύμα, η τυπική επαναφόρτιση της μπαταρίας ενός ΙΧ ηλεκτρικού οχήματος 
διαρκεί περίπου από 1-3 ώρες. 

5. ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΩ;
Η πληρωμή για την ενέργεια που καταναλώσατε, γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού που δημιουργείτε κατά 
την εγγραφή σας στην εφαρμογή Blink International. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό πορτοφόλι, στο οποίο 
μεταφέρετε χρήματα και από το οποίο θα γίνεται κάθε φορά η πληρωμή του ποσού χρέωσης για τη φόρτιση του 
ηλεκτρικού σας οχήματος.

6. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η BLINK;
Η Blink προσφέρει σταθμούς ταχυφόρτισης AC (Mode 3) και υπερταχείας φόρτισης DC (Mode 4). Οι σταθμοί ταχυφόρτισης 
διαθέτουν δύο πρίζες Τύπου 2 (Type 2), ισχύος 22kW η κάθε μία, εξυπηρετώντας έτσι δύο χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων 
ταυτόχρονα. Όλα τα οχήματα που κινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι συμβατά με τις πρίζες Type 2. Οι φορτιστές 
υπερταχείας φόρτισης DC διαθέτουν μία έξοδο ισχύος 50kW, ενώ με μία δεύτερη έξοδο μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονα 
και ταχεία φόρτιση AC.

7. ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ;
Όχι, δεν υπάρχει καμία συνδρομή που θα κληθείτε να πληρώσετε. Στην Blink χρεώνεστε μόνο για την υπηρεσία 
ταχυφόρτισης του ηλεκτρικού σας οχήματος.

8. ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ RFID ΚΑΡΤΑ ΜΟΥ;
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος της Blink, θα λάβετε ταχυδρομικώς την RFID κάρτα σας, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση.
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