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…zajímavé řešení dobíjení elektrokol ve
sloupcích ryze české výroby…
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Společnost SITEL ve spolupráci se společností 
BOXENERGY představuje…  

Dobíjecí sloupky pro Vaše elektrokola

DSS big DSS box



…jak sloupky vypadají?
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Ø oba sloupky jsou vyrobeny z chemické nerezi možné umístit i 

do exteriéru 365 dní v roce !! 

Ø Umožňují dobíjení až 4 elektrokol současně (osazeny buď 

konkrétními typy dobíječů elektrokol a nebo zásuvkami 230V)

Ø opčně lze sloupky osadit zásuvkou 230V nebo 380V pro údržbu okolí 

technickými službami, USB vstupy pro dobíjení chytrých telefonů, 

ocelovými oky pro mechanické uzamykání elektrokol

Ø Jednoduchá stavební příprava pro umístění a instalaci sloupku a to i do 

nerovného terénu díky speciálnímu vyrovnávacímu soklu

Ø Možnost reklamní plochy na sloupku



…je dobíjení zdarma nebo zpoplatněné?
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Ø To záleží pouze na Vás. Dobíjení elektrokola můžete ponechat zcela 
zdarma, veškeré zásuvky jsou stále aktivní. V tomto případě se jedná 
o základní variantu sloupku.

Ø V rozšířené variantě sloupku je možné dobíjení zpoplatnit. U typu 
DDS big je zpoplatnění možné 

- mincomatem
- platebním terminálem
- platbou online

U typu DSS box pak pouze platbou online.



…jak funguje platba online?
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Ø Platba online představuje určitý 
způsob tzv. „ochytření
sloupku“. Jedná se nejen o 
moderní a rychlou formu platby, 
ale také o další možnost jak 
zatraktivnit prostředí Vašeho 
podnikání. Průvodcem Vám 
budou následující 3 slidy 
společnosti BOXENERGY, 
která tuto platformu vyvinula a 
aktivně ji nejen do sloupků 
aplikuje. 



3 Doplňujícím modelem aktivace elektrické zásuvky/stojanu je 

elektronická platba – prostřednictvím platební brány, 
umožňující i platby kreditními a debetními kartami – bez 

nutnosti stažení jakékoli aplikace.

Placený přístup aktivace zásuvky

1 Stejně jako funguje reklama při přehrávání videa (např. v 

YouTube), je možné zobrazovat reklamní obsah ve 
smartphonech či tabletech při aktivaci zásuvky.  Reklama 

může být na Vaše zařízení nebo ji můžete nabízet třetím 
stranám a nastavit si libovolný obchod

Zobrazení reklamního sdělení či videa

2 Další možností systému je získávání zpětné vazby na 

poskytované služby, formou elektronických dotazníků 
(dotazník spokojenosti nebo doporučení, nabídka slev či 

akcí)

Interaktivní formuláře a dotazníky

PLATEBNÍ SYSTÉM NEBO DIGITÁLNÍ MARKETING? VYBERTE SI!



7

Prosím načtěte QR kod prostřednictvím fotoaparátu ve Vašem mobilním zařízení

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ?



JAKÉ JSOU PŘÍMÉ BENEFITY A VÝHODY ŘEŠENÍ?

o Celé řešení je velmi rychle realizovatelné, v několika možných technických řešeních 
(návrh vlastní instalace bude vždy upřesněn na základě technických možností budovy).

o Každý stojan nebo zásuvka je aktivován prostřednictvím QR kódu – velmi intuitivně a zcela 
automaticky, bez nutnosti jakýchkoli klientských aplikací.

o Jedná se o inovativní a zcela nový kanál digitálního marketingu, jehož pomocí lze cíleně 
oslovovat stávající i potenciální klienty – vašimi službami či nabídkami vašich partnerů. 
Zároveň instalace cyklostojanu reaguje na nové trendy a umožňuje akvizici nových klientů.

o Využíváním služby získáte přehledy o využívanosti elektřiny v jednotlivých zónách, společně 
se statistikami všech realizovaných přístupů.



…co Vám dobíjecí sloupek přinese?
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Ø Přilákání nových zákazníků 
„Elektro-cykloturisto“, buď vítán!

Ø Služba navíc pro zákazníka v restauračním zařízení
Občerstvit se a zároveň dobíjet elektrokolo…

Ø Reklamní prostor na konstrukci zařízení nebo na webu při platbě 
online

Polepte si sloupek vlastní reklamou dle vlastních úvah nebo si reklamu 
naformulujte na web a bude tak zobrazena při každém naskenování QR 
kódu. 

Ø Jednoduchá montáž, kterou zvládne každý zkušený elektrikář
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www.sitel.cz

konzultace, obchod:
Mgr. Bc. Marek Sodoma
msodoma@sitel.cz
777 004 130
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