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W Galerii Krakowskiej otwarto pierwszą stację ładowania dla elektrycznych aut w Małopolsce

POLSKA Galeria Krakowska uruchomiła stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Pierwsza bezpłatna stacja ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w Małopolsce działa
pod szyldem BMW i znajduje się na parkingu obiektu.

Stacja wyposażona jest w standardowe gniazdo ładowania typu 2, obsługuje samochody hybrydowe i
elektryczne różnych marek, przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej. Można z niej korzystać
bezpłatnie w godzinach otwarcia obiektu. – Dostrzegając problem zanieczyszczenia powietrza w
naszym mieście, niewielkiej dostępności stacji ładowania w Krakowie i dynamicznie rosnącego
zapotrzebowania na takie miejsca, zdecydowaliśmy się uruchomić pierwszą stację ładowania
pojazdów elektrycznych i hybrydowych – informuje Patrycja Czak, manager ds. marketingu w firmie
BMW M-Cars.

– Po otwarciu wypożyczalni hulajnóg elektrycznych i uruchomieniu stacji rowerów miejskich przyszedł
czas na punkt ładowania samochodów elektrycznych. Jej wygodę docenią kierowcy, którzy – udając
się na zakupy – mogą podłączyć auto do ładowania – dodaje Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii
Krakowskiej.
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