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Rozwój nowoczesnych technologii potęguje konieczność dbania o środowisko
naturalne. Po uruchomieniu stacji rowerów miejskich oraz wypożyczalni
elektrycznych hulajnóg, na parkingu Galerii Krakowskiej uruchomiona została
właśnie pierwsza bezpłatna stacja ładowania samochodów elektrycznych i
hybrydowych pod szyldem BMW w Małopolsce.
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Stacja zlokalizowana w Galerii Krakowskiej wyposażona jest w standardowe gniazdo
ładowania typu 2, obsługuje samochody hybrydowe i elektryczne różnych marek,
przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej.

- Dostrzegając narastający problem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście,
niewielkiej jeszcze dostępności stacji ładowania w Krakowie i dynamicznie rosnącego
zapotrzebowania na takie miejsca, zdecydowaliśmy się uruchomić pierwszą stację
ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych BMW w Małopolsce. Stacja ta nie tylko
ułatwi codzienną eksploatację samochodów osobom wybierającym ich ekologiczną wersję,
ale doskonale wpisze się w światowe trendy świadomego konsumpcjonizmu i troski o
środowisko naturalne – mówi Patrycja Czak, manager ds. marke�ngu BMW M-Cars.

- Kwes�a ekologii jest dla nas bardzo ważna. Minimalizując stopień zanieczyszczenia,
wprowadzamy również ekologiczne rozwiązania komunikacyjne. Po otwarciu wypożyczalni
hulajnóg elektrycznych i uruchomieniu stacji rowerów miejskich przy wejściu do Galerii,
przyszedł czas na punkt ładowania samochodów elektrycznych. Cieszę się, że to właśnie
tutaj powstała pierwsza w Małopolsce stacja BMW. Jej wygodę z pewnością docenią
kierowcy, którzy – udając się na zakupy – mogą podłączyć auto do ładowania, oszczędzając
tym samym czas i pieniądze – mówi Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej.

- Do niedawna samochody elektryczne traktowane były jako śmiała wizja przyszłości,
obecnie jednak faktem jest, że te nowoczesne rozwiązania otaczają nas coraz częściej, a
elektromobilność jest nie tylko trendem, ale i przyszłością motoryzacji. Jako tegoroczny
lider sprzedaży samochodów elektrycznych i hybrydowych BMW w Małopolsce, M-Cars
chce ułatwić ich użytkownikom korzystanie z tej technologii, a naszą odpowiedzią na ich
potrzeby jest bezpłatna stacja ładowania, która właśnie została uruchomiona w Galerii
Krakowskiej – mówi Bartłomiej Kus, współwłaściciel BMW M-Cars. 

Stacja ładowania samochodów jest zlokalizowana na parkingu wewnętrznym Galerii
Krakowskiej, tuż przy przejściu łączącym parking Galerii z przynależnym do niego
parkingiem nad stacją PKP. Można z niej korzystać bezpłatnie w godzinach otwarcia Galerii.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Rekomendowane dla Ciebie

Kraków planuje "Kleparz" Nowy park w Krakowie.
Powstanie w okolicy
zabytkowego hangaru

Akademik LivinnX Kraków
od kulis

Kraków RSS  Galeria Krakowska RSS  elektromobilność RSS

DO POBRANIA

Skomentuj
Brak komentarzy. Twój może być pierwszy

 
 

REKLAMA

 
 

LUDZIE Z BRANŻY

MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA
architekt, współwłaściciel WXCA

BARBARA UHEREK-BRADECKA
współwłaściciel, architekt BB Architekci

MAREK GACHOWSKI
architekt, urbanista ArKuS Biuro
Projektowo-Doradcze

KRZYSZTOF FABER
właściciel, główny projektant FAAR
architekci

MARIUSZ ROSIEK
założyciel, architekt Proarchitektura

WOJCIECH PACIORKIEWICZ
założyciel, architekt Proarchitektura

12:37

12:23

12:04

Ten budynek uzupełni mapę
potrzeb zdrowotnych Warszawy

Jedyny taki optyczny concept
store. Połączy polski design z
francuskim kunsztem i
hiszpańskim minimalizmem

Odsłonięcie rzeźby Jacka

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.propertydesign.pl/architektura/104/galeria_krakowska_w_duchu_elektromobilnosci,23845.html
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/krakow_planuje_kleparz,23844.html
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/nowy_park_w_krakowie_powstanie_w_okolicy_zabytkowego_hangaru,23843.html
http://www.propertydesign.pl/design/185/akademik_livinnx_krakow_od_kulis,23802.html
http://www.propertydesign.pl/tag/krakow,275.html
http://www.propertydesign.pl/rss/serwis_rss_275.xml
http://www.propertydesign.pl/tag/galeria_krakowska,6140.html
http://www.propertydesign.pl/rss/serwis_rss_6140.xml
http://www.propertydesign.pl/tag/elektromobilnosc,17707.html
http://www.propertydesign.pl/rss/serwis_rss_17707.xml
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/galeria_krakowska_w_duchu_elektromobilnosci,23845.html
http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/20705/15/1/3/!uwi=1280,uhe=1024,uce=0,ibbid=,impressionId=9efecd35-89a9-4509-a3f0-00f0c25ff120,ibb_device_id=0,ip_co=3,ip_reg=1,b_w=300,b_h=250,param=897078/658308_0_?
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/marta_sekulska_wronska,268.html
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/barbara_uherek_bradecka,432.html
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/marek_gachowski,582.html
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/krzysztof_faber,414.html
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/mariusz_rosiek,413.html
http://www.propertydesign.pl/ludzie_z_branzy/wojciech_paciorkiewicz,422.html
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/ten_budynek_uzupelni_mape_potrzeb_zdrowotnych_warszawy,23842.html
http://www.propertydesign.pl/design/185/jedyny_taki_optyczny_concept_store_polaczy_polski_design_z_francuskim_kunsztem_i_hiszpanskim_minimalizmem,23841.html
http://www.propertydesign.pl/architektura/104/odsloniecie_rzezby_jacka_wesolowskiego_na_zielencu_asp_w_lodzi,23840.html

