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Podłącz się do ChargeNow – usługa startuje w Polsce.
ChargeNow to największa na świecie publiczna sieć ładowania
pojazdów elektrycznych. Od teraz użytkownicy
zelektryfikowanych samochodów BMW i MINI w Polsce mogą
korzystać z wielu stacji za pośrednictwem jednej usługi. Do
końca tego roku sieć obejmie ponad 110 punktów ładowania
w kraju.
Warszawa. Od grudnia 2018 r. polscy właściciele samochodów elektrycznych oraz hybryd
typu plug-in marek BMW oraz MINI mogą korzystać z ChargeNow. To usługa, która
integruje ponad 90 tysięcy stacji ładowania w Europie. W Polsce do końca tego roku
obejmie ponad 110 punktów. Pierwszym lokalnym operatorem, który dołączył do
ChargeNow jest Greenway Polska. Firma dysponuje największą siecią ładowania ze
znacznym udziałem szybkich ładowarek DC o mocy 50 kW+ zlokalizowanych na głównych
korytarzach drogowych.
ChargeNow umożliwia korzystanie ze wszystkich partnerskich punktów ładowania w Polsce
i Europie. Dostępne stacje wyświetlane są bezpośrednio w zintegrowanej nawigacji
pojazdu lub za pośrednictwem aplikacji ChargeNow, BMW Connected lub MINI
Connected. Dzięki temu zlokalizowanie najbliższej publicznej stacji ładowania jest łatwe i
szybkie. Dodatkowo użytkownicy ChargeNow mają możliwość filtrowania wyników
wyszukiwania, by znaleźć punkty spełniające dodatkowe wymagania, takie jak szybkość
ładowania czy odpowiedni typ gniazdka.
Karta ChargeNow umożliwia korzystanie z ładowarek, bezgotówkową płatność oraz dostęp
do szczegółowego miesięcznego zestawienia kosztów. Usługa dostępna jest dla
wszystkich właścicieli samochodów BMW i, BMW iPerformance oraz MINI Electric.
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BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na
świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości
usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych
i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2017 firma BMW Group sprzedała ponad 2 463 500 samochodów oraz ponad 164 000 motocykli na
całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2016 wyniósł ok. 9,67 mld EUR przy
obrotach wynoszących 94,16 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w BMW Group było
zatrudnionych 124 729 pracowników.
Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego też
integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju
wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne
angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
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