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Alternatywne rodzaje napędów zyskują na popularności w 
branży motoryzacyjnej i transportowej. Coraz ważniejszą rolę 
odgrywają pojazdy elektryczne i z napędem hybrydowym 
plug-in.

Karta DKV CARD +CHARGE to nie tylko cała oferta najczęściej 
używanych w Europie kart paliwowych i serwisowych. Mogą 
Państwo skorzystać również z dodatkowej funkcji: możliwości 
ładowania energią elektryczną!

Oprócz bezgotówkowego tankowania paliwa w czasie 
podróży i dostępu do licznych usług oferowanych przez DKV 
Services, dzięki karcie DKV CARD +CHARGE można teraz 
naładować akumulatory samochodu (z napędem elektryc-
znym) w 100 000 publicznie dostępnych stacjach ładowania. 
Rozliczanie pojazdu odbywa się niezależnie od operatora 
punktu ładowania na przejrzystej fakturze DKV.

Z mobilnością elektryczną w kierunku 
 przyszłości!

Szybkie i łatwe wyszukiwanie blisko położonego punktu 
ładowania, w którym klienci DKV mogą ładować energię 
elektryczną.

Aplikacja eCharge*:

*  Przed pierwszym użyciem karty należy pobrać aplikację eCharge+, która jest niezbędna 

podczas ładowania. W celu korzystania z aplikacji eCharge+ należy zarejestrować 

się jednorazowo w DKV Design. Prosimy wysłać pełne imię i nazwisko oraz numer 

karty na adres app-login@dkv-mobility.com lub zarejestrować się bezpośrednio przez 

zarządzanie flotą w DKV COCKPIT.

Karta DKV CARD +CHARGE w 
skrócie:

 Ponad 60 000 punktów akceptacji 
DKV w całej Europie i do 100 000 
punktów ładowania w Europie

Niezależnie od producenta pojazdu

Jedna faktura za wszystko

Karta DKV CARD +CHARGE.

Dla paliwai energii  
elektrycznej: 



Bez problemu z kartą 
DKV CARD +CHARGE 
i aplikacją eCharge+.

Zatankuj, załaduj, zapłać fakturę!

Wyszukiwanie punktów 
ładowania

Szybkie wyszukiwanie stacji 
paliw przy użyciu klasycznej 
aplikacji DKV

Ładowanie i koszty ładowania

Bezpłatna aplikacja eCharge+ umożliwia szybkie i 

łatwe wyszukiwanie blisko położonego i aktualnie 

dostępnego punktu ładowania.
Bezpłatna aplikacja stacji paliw i serwisowych  

DKV Euro Service pokazuje najbliżej położone 

stacje serwisowe wraz ze wszystkimi istotnymi 

funkcjami stacji.

DKV Euro Service opracował przy współpracy z  

operatorami punktów ładowania przejrzysty   

model warunkowy. Koszty ładowania związane z 

korzystaniem z infrastruktury punktu ładowania  

są wyświetlane na bieżąco. 

Więcej informacji na temat karty DKV CARD +CHARGE 
jest dostępnych na stronie: www.dkv-euroservice.com

Ładuj tam, gdzie jesteś!

Najlepsza infrastruktura ładowania jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz. Mamy rozwiązanie dla Twojego 
przedsiębiorstwa i Twoich pracowników: wygodne ładowanie w miejscu pracy i w domu. Skontaktuj się z nami!

Szerokiej drogi na terenie całej Europy! DKV Euro Service
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

Wszystko na jednej fakturze
Wszystkie transakcje tankowania i ładowania są rozliczane wygodnie na fakturze DKV.

załaduj zatankuj

Dostępne już teraz!

Tankowanie i płatność 
przy użyciu karty  
DKV CARD +CHARGE

Jak wcześniej możesz bezgotówkowo tankować  

w największej, niezależnej sieci stacji paliw i usług. 

Na ponad 60 000 stacji. W ponad 40 krajach.

Uwierzytelnienie z kartą 
DKV CARD +CHARGE  
i aplikacją eCharge+

W zależności od dostawcy są dwie możliwości  

uwierzytelnienia: Przy użyciu chipa RFID karty  

DKV CARD +CHARGE lub bezpośrednio poprzez 

aktywację aplikacji eCharge+ po jednorazowej  

rejestracji.

@work @home


