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Úvod 
Ejoin UP s.r.o. je prevádzkovateľom univerzálneho, plne digitálneho systému Smart Fuel Pass, ktorý poskytuje komplexný management 

nabíjačiek pre elektromobily (EV-Charging stations), spriahnutého s plne integrovanou platobnou funkcionalitou, lokalizačným 

modulom a online navigáciou. Systém poskytuje plný manažment: 

• Platiteľov 

o Fyzických osôb 

o Spoločností 

• Platiteľov v prostredí spoločností a ich zamestnancov  

o Fleet management 

o Manažment nákupcov  

• Merchantov (príjemcov platieb) 

• Predajných miest 

• Platobných terminálov 

• Produktov a služieb 

• Cien, individuálnych zliav, sprostredkovateľských provízií, komisných poplatkov 

• Cenových taríf 

• Finančných účtov 

• Kreditných limitov 

• Platieb prostredníctvom kartovej platobnej brány 

• Klientskych a merchantských kontraktov 

• Automatickej fakturácie 

Platobným prostriedkom ako aj platobným terminálom je mobilný telefón a platobná aplikácia Smart Fuel Pass. 

Pre platiteľov ako aj merchantov systém poskytuje dve používateľské rozhrania: 

• Mobilnú aplikáciu  

• Webové rozhranie - portál 

SmartFuelPass – je plnohodnotné riešenie pre nabíjanie elektromobilov, kde sa zákazník môže elektronicky zaregistrovať a po 

zjednodušenom overení jeho identity má k dispozícii vlastný profil, kde si môže manažovať: 

• užívateľov v rámci svojho profilu – managerov  

• spoločnosti, v mene ktorých je oprávnený konať 

• užívateľov v rámci svojho profilu – vodičov, vrátane bezpečnostných limitov pre realizáciu platieb 

• platobné prostriedkov – mobilných telefónov 

• finančné účty 

• a mnoho viac 

K dispozícii sú reporty, grafický dashboard a reporty týkajúce sa transakcií v mobilnej aplikácii. Dáta sú v systéme zobrazované 

v závislosti od používateľskej role. 

Podstatnou výhodou modelu SmartFuelPass je ultra moderný interný roaming, inými slovami možnosť nabíjania elektro mobilu na 

nabíjačkách rôznych prevádzkovateľov nabíjacích sietí.  

Unikátnou vlastnosťou systému je možnosť získania odmien za odporúčanie systému ďalším užívateľom tzv.  Referal - cashback1. 

Cenník modelu SmartFuelPass 
Cenová politika je v programe SmartFuelPass založená na transakčnom poplatku. Všetky poplatky sú zúčtované a splatné tak ako je 

uvedené nižšie. 

Všetky poplatky sú uvedené bez DPH. Príslušná DPH bude účtovaná v relevantných položkách.  

 
1 Vysvetlené v kapitole Odmeny-cashback 
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Služby platformy EV-Charging 
Služba Smart Fuel Pass – EV Charging sa poskytuje formou SaaS (Software as a service). 

p.č. Popis Cena Merná jednotka Termín zúčtovania 

1. Právo na používanie platformy (RTU-right to use) Zdarma   

2. Aktivačný, registračný poplatok Zdarma   

3. Internetové web rozhrania – portál Zdarma   

4. Mobilná aplikácia Zdarma   

5. Konsolidovaná fakturácia 2 Zdarma   

6. Vydanie RFID nabíjacej karty 6 € Za kus Pri vydaní karty 

7. Zablokovanie stratenej alebo odcudzenej RFID karty na 
žiadosť klienta 3 

5 € Za úkon hneď 

 

Finančné služby účtované Platobnou inštitúciou 4 
Nakoľko integrovanou funkcionalitou systému je digitálny platobný wallet a finančné vysporiadanie transakcií, systém vyžaduje vedenie 

finančných účtov v licencovanej platobnej inštitúcii. S vedením a používaním finančného platobného účtu môžu byť spojené poplatky. 

Pre jednoduchšiu orientáciu Vám ich informatívne uvádzame nižšie. 

p.č. Popis Cena Merná jednotka Termín zúčtovania 

1. Vedenie finančného účtu klienta fyzická osoba Zdarma   

2. Vedenie finančného účtu klienta právnická osoba Zdarma   

3. Vklad v hotovosti na účet v banke Zdarma 5   

4. Dotácia platobného účtu SEPA prevodom z účtov 
mimo ekosystém Platobnej inštitúcie pri výške dotácie 
25 € (alebo ekvivalentu v inej mene a to podľa kurzu 
zverejneného na webovej stránke SmartFuelPass) a 
viac 

Zdarma   

5. Dotácia platobného účtu SEPA prevodom z účtov 
mimo ekosystém Platobnej inštitúcie pri výške dotácie 
do 25 € (alebo ekvivalentu v inej mene a to podľa 
kurzu zverejneného na webovej stránke 
SmartFuelPass) 

0,25 € Za každú 
transakciu 

ihneď 

6. Dotácia platobného účtu prostredníctvom platobnej 
kartovej brány pri výške dotácie 25 € (alebo 
ekvivalentu v inej mene a to podľa kurzu zverejneného 
na webovej stránke SmartFuelPass) a viac 

Zdarma   

7. Dotácia platobného účtu prostredníctvom platobnej 
kartovej brány pri výške do 25 € (alebo ekvivalentu 
v inej mene) 

0,25 € Za každú 
transakciu  

ihneď 

8. Dotácia účtu kreditným limitom Zdarma   

9. Interný prevod medzi vlastnými účtami v systéme 
Platobnej inštitúcie 

Zdarma   

10. Interný prevod medzi cudzími účtami v systéme 
Platobnej inštitúcie 

Zdarma   

11. Odchádzajúca platba mimo Platobnej inštitúcie v rámci 
EHP 

0,25 €  Za každú 
transakciu 

ihneď 

12. Iná odchádzajúca platba napr. zahraničná platba  individuálne   

 

  

 
2 Formou PDF alebo XML 
3 Blokovanie karty operátorom na základe pokynu klienta. Klient si naďalej môže kartu zablokovať prostredníctvom portálu sám a to bez poplatku. 
4 Platobnou inštitúciou sa rozumie spoločnosť Ultima Payments a.s., Panenská 13, 811 03 Bratislava 
5 Nezahŕňa náklady vyúčtované tretími stranami ako napr. bankami. Tento poplatok môže byť vyúčtovaný osobitne pri realizácii transakcie, 

v závislosti od banky, nakoľko niektoré banky účtujú fixné poplatky za transakciu bez ohľadu na výšku transakcie.  
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Ostatné služby Platobnej inštitúcie spojené s vedením finančného účtu 
 

p.č. Description Cena Merná jednotka Termín zúčtovania 

1. Elektronický výpis z účtu Zdarma   

2. Storno a vrátenie platby 30 € Za platbu ihneď 

3. Elektronické potvrdenie platby Zdarma   

4.  Výpis z účtu v papierovej forme  5 € + 1 € za 
každý list A4 

 Po odoslaní výpisu 

5. Potvrdenie platby v papierovej forme  9 € Za potvrdenú transakciu Po odoslaní potvrdenia 

6. Zaslanie poštou výpisu alebo 
potvrdenia platby 

1,50 € + 
náklady na 
poštovné 

Za výpis Po odoslaní výpisu 

7. Zaslanie emailom výpisu alebo 
potvrdenia platby 

1,50 € Za výpis  Po odoslaní výpisu  

8. Pripísanie nedostatočne 
identifikovanej platby 

5 € Za pripísanie platby Po pripísaní platby 

9. Vrátenie neidentifikovanej platby  30 € Za platbu Pri odoslaní platby 

10. De-aktivácia/aktivácia platobného 
prostriedku na žiadosť klienta 

9 € Za každú 
deaktiváciu/aktiváciu 

Po deaktivácii/aktivácii 

 

Odmeny – cashback 
Každému klientovi je pridelený tzv. Referal. Referal je unikátny reťazec. Tento Referal je možné integrovať do odkazov (URL odkazov) 

pre elektronický marketing alebo elektronický onboarding. Referal je uložený do databázy ku každému klientovi, takže je možné 

identifikovať prostredníctvom ktorého klienta sa nový klient do systému zaregistroval. Pri platbe nového klienta  získava klient, cez 

ktorého sa nový klient zaregistroval (ktorého Referal nový klient má), odmenu podľa nasledujúcej tabuľky.  

 

p.č. Popis Cena Merná jednotka Termín zúčtovania 

1. Cashback za platbu za služby elektro 
nabíjania automobilov (EV-Charging)  

0,90% Z celkovej hodnoty 
transakcie 

Pri realizácii 
transakcie  

2. Cashback za platby za nákup iných služieb 
alebo tovarov ako je EV-Charging a nákup 
fosílnych palív.  

0,09% Z celkovej hodnoty 
transakcie 

Pri realizácii 
transakcie 

 


