
We have 
the hardware

Nasza oferta zawiera pięć 
różnych rodzajów 
ładowarek.

Aplikacja i platforma 
MyWallbox umożliwia 
kontrolę zużycia energii.

Nasz zespół jest do 
Państwa dyspozycji na 
każdym kroku, od 
instalacji po użytkowanie.

We have 
the software

We have 
the service



Proste
Kompaktowe i łatwe w użyciu ładowarki. 

Szybkie
Ładowanie szybsze niż w przypadku konwencjonalnej wtyczki. 

Inteligentne
Korzystaj z inteligentnych funkcji, takich jak planowanie ładowanie, równoważenie obciążenia i dzielenie się energią. 

Elastyczne
Przyszłościowe rozwiązania w zakresie ładowania, które rozwijają się wraz z Tobą 

Połączone
Bluetooth i WiFi pozwalają na monitorowanie stanu różnych ładowarek w czasie rzeczywistym. 

Dostosowane
Nasi eksperci oferują wsparcie w zakresie infrastrukturalnymi i instalacyjnymi na potrzeby każdej firmy.

Nasze rozwiązania:



Nasze rozwiązania 
w zakresie 
inteligentnego 
ładowania zostały 
wyróżnione 
najwyższymi 
branżowymi 
nagrodami.

DLACZEGO WALLBOX

Winner of
South Summit
2018 in Madrid

3rd place winner at 
the Startup World 
Cup 2018 in San 

Francisco

Winner of Red 
Dot Design 
Award 2019

Best of CES 2020
by Engadget

Reuters
Best of CES 

2020

Electrek
Best of CES 2020

Robb Report
Best of CES 2020

Newsweek
Best of CES 

2020

Silver Winner of
Edison Awards 

2020



Współpracujemy z 
wieloma wiodącymi 
światowymi 
markami na ich 
drodze do 
elektrycznej 
mobilności.

DLACZEGO WALLBOX



Mamy biura w 
Europie, USA i 
Chinach, a nasze 
produkty są 
sprzedawane w 
ponad 50 krajach.

DLACZEGO WALLBOX

ASIA

NORTH 
AMERIC
A



Oferujemy 
certyfikowane 
produkty, które 
spełniają wymagania 
dotyczące 
stosowania na 
Państwa rynku.

DLACZEGO WALLBOX

Environmental 
Management System

Quality
Management System



Inteligentne 
funkcje ładowania 
w każdej 
ładowarce.

DLACZEGO WALLBOX



Software
Aplikacja i platforma MyWallbox

Planowanie ładowania

Analiza zużycia energii (czas, 
moc, koszt)

Zarządzanie wieloma 
ładowarkami

Automatyczne i dynamiczne 
zarządzanie obciążeniem

Ładowanie w miejscach 
publicznych (płatność 
zintegrowana)



OFERTA SERWISOWA WALLBOX

Customer 
Support

Centrum Serwisowe
• Obsługa klienta/Zapytania 

innych użytkowników
• Podstawowa diagnostyka i 

rozwiązywanie problemów
• Odbiór informacji w przypadku 

jakichkolwiek problemów z 
klientem

Zdalna diagnoza
• Zdalna pomoc specjalisty
• Odizolowanie uszkodzone 

części
• Zarządzanie częściami 

zamiennymI

Doświadczone wsparcie lokalne
• Przeszkoleni technicy na 

miejscu 
• Instalacja
• Obsługa posprzedażna i 

konserwacja

Service 
Engineering

Sieć 
Partnerów

WALLBOX CUSTOMER SERVICE LOCAL PARTNERS


