
Regulamin zarządzania stacjami ładowania 

 

1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki stron umowy zlecenia obsługi stacji ładowania 
– prowadzenia zarządzania stacjami i rozliczania transakcji, co do których Wykonawcą będzie 
Wtyczka Spółka z o.o. (dalej Wykonawca) 

2. Zamawiający - podmiot, do którego należy stacja ładowania, będący jednocześnie jej 
operatorem. 

3. System – strona internetowa dedykowana do uruchamiania sesji ładowania, zarządzania 
stacjami ładowania oraz płatnościami związanymi z korzystaniem z nich, dostępna jest pod 
adresem www.wtyczka.eu 

4. Stacje z internetowym systemem zarządzania – stacje korzystające z zarządzania i rozliczeń za 
pomocą strony internetowej www.wtyczka.eu. Wszelka odpowiedzialność za stan, dostępność i 
sposób funkcjonowania lub awarie tych stacji spoczywa wyłącznie na ich operatorach, 
Wykonawca nie ponosi jej w żadnym zakresie. Dla każdej stacji ładowania obowiązują reguły 
korzystania z niej ustalone przez jej operatora. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania wszelkich obowiązków spoczywających na 
właścicielu stacji ładowania, jak również do zapewnienia dostępu Wykonawcy do stacji 
ładowania w celu napraw, aktualizacji oprogramowania i serwisowania stacji. 

6. Zamawiający nie może samodzielnie bez wiedzy Wykonawcy przebudowywać ani 
modernizować stacji ładowania lub modyfikować jej oprogramowania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: udostępnienia portalu internetowego www.wtyczka.eu za 
pomocą, którego będzie można dokonywać sesji ładowania samochodów i płatności za 
ładowanie ( zgodnie z cennikiem) - zapewnić raportowanie miesięczne o zużytej energii oraz 
sesjach ładowania i płatnościach za te sesje. 

8. Funkcjonalność Systemu zarządzania obejmuje uruchamianie sesji ładowania oraz 
dokonywanie płatności. Wykonawca uprawniony jest do rozwoju i zmian w funkcjonalności 
Systemu zarządzania. W najszerzej dopuszczalnym zakresie wyłącza się odpowiedzialność 
Wykonawcy za wadliwe funkcjonowanie systemu z jakiegokolwiek powodu, w tym również z 
powodu błędów oprogramowania, awarii sprzętu, zakłóceń w dostępie do systemu, ataków 
hakerskich i siły wyższej. 

9. Użytkownicy, aby rozpocząć ładowanie z pomocą Systemu zarządzania muszą zalogować się na 
stronie internetowej www.wtyczka.eu, aby nabyć żetony o nazwie Wtyczka zgodnie z aktualnym 
cennikiem Zamawiającego oraz regulaminem korzystania z systemu obsługi rozliczeń stacji 
ładowania. 1 żeton o nazwie Wtyczka odpowiada zasadniczo 1zł i jest podzielny do części 
setnych. Cennik lub regulamin korzystania z systemu obsługi rozliczeń stacji ładowania może 
przewidywać zaliczenie części żetonów na poczet innych należności. 

10. Żetony Wtyczka podczas ładowania w stacji Zamawiającego będą przekazywane na bieżąco 
na konto Zamawiającego odpowiednio do zużytych kWh w czasie ładowania pojazdów, po 



potrąceniu żetonów lub ich części zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający może 
wykorzystać żetony Wtyczka zgromadzone na swoim koncie do ładowania na swoją rzecz lub 
złożyć w formie elektronicznej zlecenie spieniężenia żetonów Wtyczka. Żetony Wtyczka 
podlegają wypłacie w ciągu do 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia ich spieniężenia i 
faktury wystawionej przez Zamawiającego, po cenie netto równiej 90 % ceny netto zakupu 
żetonu Wtyczka zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do 
pisemnego lub e-mailowego zarządzania spieniężenia żetonów Wtyczka z wyprzedzeniem, co 
najmniej 30 dni, w takim wypadku podstawą rozliczenia jest cena netto żetonów Wtyczka z dnia 
żądania przez Wykonawcę ich spieniężenia. Zamawiający jest w takim wypadku upoważniony 
również do zablokowania salda żetonów Wtyczka z dnia żądania spieniężenia w celu 
uniemożliwienia rozliczenia ich przez ładowanie. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania 
umowy podstawą rozliczenia jest cena netto żetonów Wtyczka z dnia złożenia oświadczenia o 
rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. 

11. Wykonawca może pobierać miesięczny abonament za zarządzanie stacjami ładowania 

pojazdów elektrycznych przy pomocy portalu internetowego dostępnego na stronie 

www.wtyczka.eu zgodnie z aktualnym cennikiem.   

12.Regulamin obowiązuje od dnia …………………………. 

http://www.wtyczka.eu/

