Шановний водію!
Заряджання авто – справа не декількох хвилин – для цього потрібно як мінімум спланувати час.
Впевнені, що Ви хотіли б заздалегідь знати, що зарядна станція буде вільною на час Вашого прибуття.
Для цього існує поняття культури заряджання.
Як це працює? Все просто! Для цього потрібно:
1. встановити мобільний додаток To-U,
2. знайти необхідну зарядну станцію на карті Додатку,
3. зарезервувати її,
4. прибути на місце у відповідний час.
Інші ж водії бачать у Додатку, в які години станція буде вільною, і також обирають зручний для себе час
заряджання.
Для чого це все?
Деякі водії просто приїжджають без резервації і ставлять авто заряджатися (хоча на цей час могла бути
резервація іншого водія) – це супроводжуються непорозуміннями, конфліктами та втраченим часом.
Крім цього, багато пристроїв вже є «розумними» та не вмикаються без резервації – просимо це
враховувати, адже з часом відбудеться перехід всіх зарядок на такий режим роботи.
Ми закликаємо водіїв електромобілів поважати одне одного, а саме:
ЗАВЖДИ (!!!) резервувати зарядні станції, для того, щоб інші також могли розпланувати час
Скасовувати резервацію у Додатку або переносити її, як тільки Ви дізналися про зміну своїх планів
Максимально поширювати інформацію про потребу резервування серед інших водіїв.
Скачуйте Додаток To-U, насолоджуйтеся користуванням та розповідайте своїм друзям!
Ми віримо, що водії електромобілів – це нове покоління прогресивних людей, що прагнуть високого
рівня сервісу у всьому!
У разі виникнення питань чи труднощів, Ви завжди можете звернутися до нас.
З повагою, команда Go To-U!

www.go-tou.com
+380 44 232 22 25

Обрати на карті додатку
зарядну станцію

3/24 В межах 24 годин можна заряджатися
лише 3 години (сумарно на одній зарядці)

Підключити кабель
до автомобіля

В додатку натиснути
«Почати заряджання»

Завершення зарядки

Завантажити
мобільний додаток To-U
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Зарезервувати станцію
на потрібний час
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Максимальна тривалість одного
заряджання – 3 години

Прибути на місце
заряджання
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Допустиме запізнення на 15 хвилин

Час резервації можна редагувати
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Підключити кабель
до зарядної станції
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Перевірити, чи на телефоні
ввімкнено GPS та інтернет
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Зробити check-in
та отримати бонуси
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Автоматично, коли завершиться час

Обрати в додатку «Завершити заряджання»,
якщо це потрібно зробити передчасно
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Залишити відгук
протягом 72 годин

