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Działamy na rzecz rozwoju
elektromobilności!
Ceetrus Polska wspiera zrównoważony transport,
instalując przed galeriami i centrami handlowymi
szybkie ładowarki samochodów elektrycznych.
Obecnie kierowcy mogą korzystać z 18 nowoczesnych
urządzeń zlokalizowanych przy obiektach w całej Polsce.

Ładowanie
pojazdu zajmuje
maksymalnie
40 minut.

Działania na rzecz ograniczenia śladu
węglowego są jednym z kluczowych
filarów strategii CSR firmy Ceetrus
– Carbon Neutral, Territory Positive
C- T+. Dlatego spółka konsekwentnie unowocześnia obiekty handlowe i wprowadza w nich rozwiązania ograniczające
ślad węglowy

Firma Ceetr us Polska od kilku lat
współpracuje z największymi operatorami obsługującymi sieć ładowarek
samochodów elektrycznych w Polsce.
Pierwszym obiektem z portfolio Ceetrus, przed którym stanęło w 2017 roku
urządzenie umożliwiające szybkie i wygodne ładowanie pojazdu napędzanego
silnikiem elektrycznym, było Centrum
Handlowe Auchan Gdańsk.

Od tego czasu ładowarka samochodów
elektrycznych sieci Energa służy mieszkańcom Trójmiasta i licznym turystom
podróżującym po Pomorzu. W tym
samym roku Ceetrus Polska nawiązał
współpracę z siecią GreenWay, dzięki
której ładowarka samochodów elektrycznych pojawiła się przez Galerią Łomianki pod Warszawą.

Od tego momentu kolejne urządzenia
były stopniowo instalowane na terenie
parkingów Centrów Handlowych Auchan oraz przed Galerią Bronowice w
Krakowie.
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Obecnie przed obiektami zarządzanymi przez Ceetrus działa 18 ładowarek samochodów elektrycznych.
Większość z nich umożliwia szybkie ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie,
a czas ładowania można wykorzystać
na zakupy w sklepach centrów handlowych.

– Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i dlatego w naszych centrach
handlowych, a także w ich otoczeniu
wykorzystujemy liczne rozwiązania
zmniejszające ślad węglowy. Dlatego
też rozwijamy współpracę z czołowymi operatorami sieci ładowarek samochodów elektrycznych i udostępniamy
naszym klientom kolejne urządzenia.
To nowoczesne stacje, dlatego ładowanie pojazdu zajmuje maksymalnie
40 minut, a po tym czasie można ruszyć
w dalszą drogę – mówi Cezary Smektała, dyrektor, lider rozwoju biznesu
w Ceetrus Polska.
Korzystanie z ładowarek samochodów
elektrycznych jest możliwe po zarejestrowaniu się w systemach operatorów, najczęściej poprzez ich strony
internetowe lub aplikacje. Urządzenia
zainstalowane na parkingach przed centrami i galeriami handlowymi zarządzanymi przez Ceetrus są dostępne przez
całą dobę.

O Ceetrus Polska:
Ceetrus Polska sp. z o.o. działa jako inwestor, deweloper, komercjalizator i zarządca centrów, galerii oraz parków handlowych
Auchan. Firma Ceetrus powstała w 1976 roku we Francji, a dziś jest obecna w 10 krajach w Europie. W Polsce prowadzi działalność
od 1996 roku. Obecnie jest właścicielem 24 centrów handlowych i zarządza powierzchnią handlową o wielkości blisko 700 tys. mkw.
Ponadto Ceetrus Polska jest wyłącznym komercjalizatorem lokali o łącznej powierzchni handlowej ponad 53 tys. mkw. w 31 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan. Firma dysponuje również portfolio blisko 180 ha terenów inwestycyjnych. Ceetrus Polska rozwija działalność w takich obszarach, jak handel, nieruchomości mieszkaniowe, biura, turystyka
i rekreacja. Więcej informacji na www.ceetrus.pl, www.landbankceetrus.pl oraz www.linkedin.com/company/ceetrus-poland.

