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JuicePass
z kodem 

firmowym

Użytkownicy prywatni- Prywatny operator
przypadek 1

Założenia:
• Klient: Blok mieszkalny
• Kategoria klienta: B2B
• Dashboard: JNSC Prywatny
• Taryfa: Ustalona w systemie 

zarządzania przez operatora
• Stacja ładowania: prywatna
• Nakłady inwestycyjne: Operator
• Lokalizacja: prywatna
• Użytkownik: Znany, współpraca 
• długoterminowa
• System fakturowania przez 

Operatora : nie

Autoryzacja

Prywatna

Stacja 
ładowania

Karta 
kredytowa w 

aplikacji 
JuicePass

Płatność

Mieszkaniec

Enel X

Odbiorca 
płatności

100% ceny za 
Energię i Usługi

Rachunek

Zarządca bloku/
deweloper

100% ceny za Energię 
i Usługi - opłata za 
zarządzanie siecią

(regulowane w 
kontrakcie)

Faktura

100% ceny za Energię 
i Usługi - opłata za 
zarządzanie siecią

(regulowane w 
kontrakcie)

Zwrot kosztów

JuicePass

1 *Kod autoryzacyjny jest udostępniany przez 
operatora stacji ładowania wyłącznie dla 
wyznaczonych użytkowników. 
Nie może on zostać udostępniony publicznie.

Aby ładować pojazd elektryczny w sieci publicznej 
Enel X, kierowca musi wykupić plan taryfowy 
lub posiadać darmowy plan taryfowy pay-per-use
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Tymczasowy 
autoryzacyjny 
kod firmowy

Założenia:
• Klient: Hotel/Restauracja
• Kategoria klienta: B2B
• Dashboard: JNSC Prywatny
• Taryfa: ustalona w systemie zarządzania 

przez operatora
• Stacja ładowania : prywatna
• Nakłady inwestycyjne: Operator
• Lokalizacja: prywatna
• Użytkownik: znany, współpraca 

krótkoterminowa
• System fakturowania przez Operatora: tak

Autoryzacja

Prywatna

Stacja 
ładowania

Gość 
Hotelowy

100% ceny za 
Energię i Usługi

Faktura

Hotel

*Hotel udostępnia kod firmowy Gościom Hotelowym

Aby ładować pojazd elektryczny w sieci publicznej Enel X,
kierowca musi wykupić plan taryfowy lub posiadać 
darmowy plan taryfowy pay-per-use

Ręczne 
fakturowanie

Tymczasowy 
autoryzacyjny 
kod firmowy

Dostawa 
energii
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Rachunek za usługę 

ładowania

Użytkownicy prywatni- Prywatny operator
przypadek 2



Profil osobisty 
w JuicePass

Założenia:
• Klient: Centrum Handlowe/Kino
• Kategoria klienta: B2B
• Dashboard: JNSC Publiczny
• Taryfa: Ustalona przez Enel X
• Stacja ładowania : publiczna
• Nakłady inwestycyjne: Operator

(możliwy wkład Enel x)
• Lokalizacja: prywatna
• Użytkownik: znany, współpraca 

krótkoterminowa
• System fakturowania przez 

Operatora: nie

Autoryzacja

Publiczna, 
widoczna w 

aplikacji 
JuicePass

Stacja 
ładowania

Karta 
kredytowa w 

JuicePass

Płatność

Kierowca 
publiczny

Enel X

Odbiorca 
płatności

Energia i Usługi

Rachunek

Uzgodniona 
cena za

Energię i Usługi

Faktura

Uzgodniona 
cena za 

Energię i Usługi

Zwrot 
kosztów

JuicePass

*Uzgodniona cena za energię dla Operatora jest niższa niż 
cena planu taryfowego (cena za energię dla kierowcy 
publicznego)

Aby ładować pojazd elektryczny w sieci publicznej Enel X, 
kierowca musi wykupić plan taryfowy lub posiadać 
darmowy plan taryfowy pay-per-use.

1 2 3

4

5

6

Centrum 
Handlowe/

Kino

Użytkownicy publiczni - Publiczny operator



Założenia:
• Klient: Hotel/Restauracja/
Blok mieszkalny/Uniwersytet/Szpital/Firma
• Kategoria klienta: B2B
• Dashboard: JNSC Półpubliczny
• Taryfa: Ustalona przez Operatora 

(dwie ceny: prywatna i publiczna)
• Stacja ładowania : Publiczna
• Nakłady inwestycyjne: Operator
• Lokalizacja: prywatna z dostępem 

publicznym
• Użytkownik: Prywatny i Publiczny
• System fakturowania  przez 

Operatora: nie

Autoryzacja

Publiczna, 
widoczna w 

aplikacji 
JuicePass

Stacja 
ładowania

Karta 
kredytowa w 

JuicePass

Płatność

Kierowca 
firmowy

Enel X

Odbiorca 
płatności

100% ceny za 
Energię i Usługi

Rachunek

Uniwersytet

100% ceny za Energię i 
Usługi - opłata za 
zarządzanie siecią 

(regulowane w kontrakcie)

Faktura

100% ceny za Energię i 
Usługi - opłata za 
zarządzanie siecią

(regulowane w 
kontrakcie)

Zwrot kosztów

JuicePass

1

*Kod autoryzacyjny jest udostępniany przez operatora 
stacji ładowania wyłącznie dla wyznaczonych 
użytkowników. 
Nie może on zostać udostępniony publicznie.

Aby ładować pojazd elektryczny w sieci publicznej Enel X, 
kierowca musi wykupić plan taryfowy lub posiadać 
darmowy plan taryfowy pay-per-use.
Kierowca firmowy widzi zarówno Publiczne jak i Prywatne 
punkty ładowania w aplikacji JuicePass.
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RFID, kod firm
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Kierowca 
publiczny Profil osobisty w 

JuicePass

JuicePass z 
kodem 

firmowym*
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JuicePass

100% ceny za 
Energię i Usługi

Rachunek

Kierowca firmowy
Kierowca publiczny

Cena publiczna

Cena firmowa 

Użytkownicy publiczni - Półpubliczny operator
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