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POD GALERIĄ KATOWICKĄ RUSZA PUNKT ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z
USŁUGĄ CARSHARINGOWĄ
19 września to dzień inauguracji pierwszej na Śląsku uniwersalnej stacji ładowania
samochodów elektrycznych w centrum handlowym, połączony ze startem aplikacji
carsharingowej dla tego typu pojazdów. Na podziemnym parkingu Galerii Katowickiej
znajdują się cztery miejsca postojowe dla aut z elektrycznym napędem. Jednocześnie, do
21 września, każdy chętny będzie mógł nie tylko zobaczyć elektryczne BMW i3 czy Teslę S,
ale i usiąść za ich kierownicą, a także porozmawiać z przedstawicielami marki GreenGooTM,
zajmującej się popularyzowaniem elektromobilnego transportu.
Miejsca postojowe dla samochodów elektrycznych wyposażone są w dwie podwójne
uniwersalne ładowarki. Galeria Katowicka jest pierwszym śląskim centrum handlowym, które
zdecydowało się na taki parking. Wraz z uruchomieniem stacji ruszyła także, pierwsza taka,
platforma GreenGooTM - innowacyjny ekosystem elektromobilności, umożliwiający
wypożyczenie samochodów elektrycznych w
usłudze ca. Samochód można wypożyczyć
24/dobę. Wystarczy pobrać aplikację
(dostępna od 19.09 dla systemu android i
IOS), dopełnić formalności, a potem,
komfortowo, niezwykle dynamicznie i
ekologicznie, dojechać w dowolnie wybrane
miejsce w Aglomeracji Śląskiej. Platforma
GreenGooTM,
oprócz
umożliwienia
wypożyczenia auta elektrycznego na minuty,
ma również szersze funkcje – m.in. wskazuje
najbliższe wolne miejsce ładowania czy pozwala
na rezerwację ładowania nawet na 10 minut
przed przybyciem.
Uniwersalna stacja ładowania pojazdów,
uruchomiona pod Galerią Katowicką, do końca
roku będzie bezpłatna dla wszystkich
korzystających. Z początkiem 2018 planowane
są opłaty za ładowanie samochodów
„zewnętrznych” – użytkownicy carsharingu
GreenGooTM zapłacą tylko za wynajem
samochodu na minuty - dla nich stacje będą
bezpłatne. BMW i3, Nissan leaf, Renault ZOE to
koszt 0,99zł/minuta, natomiast „klasa
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premium”, Tesla S - to koszt 3zł/minuta. Warto dodać, że aplikacja GreenGooTM jest jedyną w
Polsce, umożliwiającą wypożyczenie samochodu Tesla S na minuty.
- Pojawienie się samochodów elektrycznych na naszym parkingu, jak również możliwość ich
obejrzenia, to nie lada gratka nie tylko dla fanów motoryzacji, ale dla każdego
zainteresowanego poznaniem ekologicznego i ekonomicznego sposobu transportu.
Zapraszamy do odwiedzin – przedstawiciele marki GreenGooTM postarają się odpowiedzieć na
wszystkie pytania, związane z poruszaniem się samochodem elektrycznym, jak również
opowiedzą o korzyściach płynących z jego użytkowania – mówi Aleksander Poltier, Marketing
Manager Galerii Katowickiej.
Brak emisji spalin, niewielkie koszty eksploatacji oraz komfort jazdy to wyznaczniki
samochodów z napędem elektrycznym. Punkt ładowania na parkingu Galerii Katowickiej
powstał właśnie z myślą o aktualnych, jak i przyszłych użytkownikach tego typu aut.
Wyjątkowo, w dniach 19 – 21 września BMW i3 oraz Tesla S zaparkują wewnątrz centrum
handlowego – tak, by każdy chętny mógł je zobaczyć i usiąść za kierownicą.
- Rynek samochodów elektrycznych to nasza przyszłość, lepsza przyszłość – z czystszym
powietrzem, lepszymi osiągami i grubszym portfelem. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości
ekologiczny transport, oparty w dodatku o współdzieloną mobilność, wydobędzie się z
wąskiej niszy i stanie się mocną alternatywą dla tradycyjnych pojazdów. Właśnie w tym celu,
w Galerii Katowickiej jako pierwszej, zainaugurowaliśmy projekt GreenGooTM, który ma
przyczynić się do rozwoju infrastruktury dla samochodów elektrycznych, poprawy
bezpieczeństwa na polskich drogach oraz licznych udogodnień w codziennym życiu wielu
osób – podsumowuje Krzysztof Gawałek, Prezes Zarządu Transporters SA.
Użytkowanie samochodu elektrycznego niesie ze sobą wiele korzyści związanych także z
komfortem poruszania - możliwość jazdy buspasami bez konieczności stania w korku,
darmowe parkingi w strefach płatnego parkowania w największych i najbardziej
zatłoczonych miastach. Dodatkowo, system carsharingu pozwala na współdzielenie kosztów i
korzystanie z samochodu tylko wtedy, kiedy jest on rzeczywiście potrzebny, co zwyczajnie się
opłaca.

* Na zdjęciu z przecięcia wstęgi: Prezes Transporters. SA Krzysztof Gawałek oraz Dyrektor Galerii Katowickiej,
Joanna Bagińska
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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Dodatkowych informacji udzielają:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500
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