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EVBox groeit de elektrische markt in Centraal-
Europa
EVBox, de wereldwijde marktleider van slimme en schaalbare
laadoplossingen voor elektrische auto’s, opende in februari van dit jaar een
kantoor in Warschau en is sindsdien hard bezig om duurzaam vervoer ook
in Centraal-Europa te stimuleren.

Warschau, 4 augustus 2020—In februari kondigde EVBox de opening van het nieuwe

Poolse kantoor aan tijdens de Dutch E-Mobility Day in Warschau—een evenement

georganiseerd door de Nederlandse ambassade en de Polish Alternative Fuels Association

(PSPA). Binnen enkele maanden na deze opening is EVBox lid geworden van de PSPA en heeft

het al significant bijgedragen aan de duurzame mobiliteitsindustrie in Polen, Slowakije en

Tsjechië.

Prijswinnende samenwerking
Samen met Arval—een belangrijke speler in geïntegreerde mobiliteit—won EVBox de prijs voor

“eMobility financing low-emission transport” tijdens de negende editie van de Fleet Derby

Awards. Beide bedrijven werkten samen om een alles-in-één-oplossing voor toekomstige

elektrische bestuurders in Polen te bieden. Dit pakket biedt onder andere hulp bij het kiezen

van een elektrische auto en laadstation en verzorgt de installatie hiervan.

⏲

http://news.evbox.com/
https://pspa.com.pl/en/
https://www.fleetderby.pl/aktualnosci/gala-wreczenia-nagrod-flotowych-2020/


Van links naar rechts: Janusz Gradzki (Directeur Polen, Slowakije en Tsjechië bij EVBox) en

Radoslaw Kitala (Mobility Observatory Manager bij Arval)

Slimme laadoplossingen voor de Centraal-Europese markt
Door het bieden van slimme laadoplossingen voor thuis, in het openbaar, op commerciële

plekken en snelladers langs de snelweg, levert EVBox een stimulans voor de duurzame

mobiliteitsmarkt en de broodnodige laadinfrastructuur in Centraal-Europa. Het productaanbod

bestaat uit thuisladers (3,7 kW – 22 kW), snelladers (tot 100 kW), ultrasnelle laders (tot wel

350 kW) en de slimme laadbeheersoftware.

Sterke relaties opbouwen
Om de laadinfrastructuur in Centraal-Europa een duw in rug te geven en voor iedereen

toegankelijk te maken, is EVBox met verschillende distributeurs en resellers in zee gegaan,

waaronder EVplus, Naatu, Natoni, and Solar.

Installateurs, bedrijven en elektrische bestuurders krijgen niet alleen hulp bij het kiezen van het

juiste laadstation, maar profiteren ook van installatietrainingen en andere diensten.

http://evplus.com.pl/
http://natoni.pl/
https://www.solar.eu/


Dankzij de samenwerking met EVBox kunnen we het aanbod van laadstations
verder uitbreiden. We verheugen ons op het feit dat we deze laadstations
kunnen integreren in de software van Fortum Charge @ Drive zodat Poolse
klanten de beste producten en diensten tot hun beschikking hebben.
— Przemysław Kałdoński (bestuursvertegenwoordiger van EVplus)

Solar Polska is onderdeel van Solar Group—een vooraanstaand Noord-
Europees bedrijf dat gespecialiseerd is in elektrische en installatieoplossingen.
We zijn al meer dan 20 jaar in Polen actief en zijn trots op ons solide
salesnetwerk. De samenwerking met EVBox is van cruciaal belang om ons te
helpen milieuvriendelijke producten en oplossingen te bieden aan een scala
aan kleine en grote klanten.
— John Doe  (Dariusz Targoszk, CEO van Solar Polska)

Ik ben blij te zien dat EVBox door zijn aanwezigheid in Warschau al de eerste
vruchten afwerpt in de Poolse, Slowaakse en Tsjechische markten. EVBox
heeft 10 jaar ervaring in het produceren van slimme laadoplossingen. Deze
expertise wordt door veel partners in de regio erkend en op prijs gesteld.
— Janusz Grądzki (Directeur Polen, Slowakije en Tsjechië bij EVBox)



OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 125.000 laadpunten in 70 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.
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