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Приложение за плащане 
Kia  Hypercharge



Свиленград

Кулата

7 3

Карта на инсталираните зарядни станции в  България

22 kW –> 23 бр.
150 kW –> 5 бр.

Мощност на 
зареж дане

Легенда:



 Kia Hotel Marinela

Kia Mall Bulgaria

Kia Labirint

 Kia Cinecitta Boyana

 Kia NDK

Kia Everty

Kia Darik radio 

Автоцентър Риц

Kia Bulgaria

Карта на инсталираните зарядни станции в  София

Мощност на 
зареж дане

Легенда:



Vir ta  е  най - бързо развиващата се платформа за зареж дане 
на е лек трически превозни сре дства в  Европа.  V ir ta  е  част 
от  меж дународното обе динение за е лек трическа мобилност 
Hubject  с  над 10 милиона потребите ли в  Европа.  В  мрежата 
на Hubject  са  вк лючени 960 оператора ,  като техният брой 
се уве личава всяка година и  к ъм момента нашите к лиенти 
разполагат с  дост ъп до над 400 000 зарядни станции на 
територията на С тария континент.  Всички станции свързани 
к ъм платформата пре д лагат инте лигентни въ зможности 
за дистанционно управление,  управление на мощност та и 
автоматично таксуване. 

400 000

960

10 000 000

Нашето мобилно  
приложение Kia  Hypercharge 
дава възможност за:

 
Индивид уално фак т уриране 
на даден потребите л, 
как то и  сумарно отчитане 
независимо от  броя на 
потребите лите.

Преференциални цени, 
групови отст ъпки, 
индивидуални пре д ложения, 
безплатно зареж дане в 
мрежата K ia  Hypercharge.

Приложение за плащане Kia  Hypercharge



В приложението  
K ia  Hypercharge ще  
откриете всички зарядни 
станции от  нашата и 
партньорските ни мрежи  
в  Европа.  Приложението  
дава възможност:

Да стартирате и спирате 
зареждането на Вашия 
автомобил;

Да проследите детайлите 
свързани със зареждането на 
Вашия автомобил;

Да видите къде и кога сте 
зареждали Вашия автомобил 
и да управлявате Вашия 
потребителски акаунт.

За да използвате Kia Hypercharge е 
необходимо да се регистрирате, след 
което ще получите достъп до неговото 
съдържание, включително информация 
за избраната станция – местоположение, 
мощност, тип, брой точки на зареждане 
(конектори) и цена за извършената 
услуга. Плащането на зарядните сесии 
се извършва според тарифата на 
съответната станция. Автоматично ще 
получите разписка за всяка транзакция 
на Вашия мейл. 

https://apps.apple.com/us/app/kia-hypercharge/id1580922203
https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.kia.hypercharge


Let ’s  take charge  
of  the future  
together.


