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O nás

ejoin je slovenský výrobce nabíjecích stanic pro 
elektromobily.

Společnost byla založena v roce
2018, jako dceřiná společnost
firmy Bioelektro Energy 3, která
již od roku 2010 provozuje více
než 20 mW OZE ve více státech EU

Kromě výroby budujeme i vlastní 
infrastrukturu..
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Výroba

Protože nabíjecí stanice sami vyvíjime a 
vyrábíme jsme schopni reagovat na požadavky
trhu.

Nabíjecí stanice vyrábíme ve vlastní hale v
Dubnici nad Váhom.

Momentálně vyrábíme 200 kusů AC 
nabíjecích stanic a 40 kusů DC 
nabíjecích stanic čtvrtletně.
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Produkty

Nabízime komplexní portfolio AC a DC 
nabíjecich stanic a dalších produktů pro 
elektromobilitu.

Od roku 2019 vyvíjime a nabízíme také 
nabíjecí stanice pro e-biky.



E-bikes

Kromně jiných dovedností, na jejich
podsvícených displejech
mohou být zobrazeny mapy, 
cyklostezky či reklamy.

Disponují také pak napříkad
soupravou základního nářadí pro 
opravu kola, kompresorem na huštění
pneumatik, nabíjecím portem pro 
telefony a i jiným požadovaným 
vybavením.

Vyrábíme v spolupráci s partnerskou
společností Econec.
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Některé z našich úspěchů

Prodali jsme 150 nabíjecích stanic pro výrobní 
závod Škoda v Mladá Boleslav, Česko.

Poskytli jsme nabíjecí stanice pro Škoda
eMobility training akci v Benidorm, Španělsko.

Vyrobili jsme AC a DC nabíjecí stanice 
pro
projekt Agora v Budapešť, Maďarsko.

Poskytli jsme DC nabíjecí stanice pro výrobní
závod Porsche.
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Plány do budoucnosti

Vyvíjíme mobilní nabíjecí stanici, která bude 
dostupná již letos.

Vyvíjíme nabíjecí systém se zabudovaným
bateriovým úložištěm, ve spolupráci s naší
další společností, Elteco.
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Příští rok předpokládáme nárůst produkce na 
200 DC a 1500 AC nabíjecích stanic
čtvrtletně.

V roce 2022 předpokládáme i 
rozšíření výrobní haly.

Plány do budoucnosti
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Kontakt

ejoin cz, s.r.o.
K Pasekám
2984/45
760 01 Zlín
Česká republika

Renáta Tóthová
Sales Manager

M:+421 910 944 177
e-mail: tothova@ejoin.cz

Silvester Buček
CEO

M: +421 949 605 967
e-mail: bucek@ejoin.eu

Oliver Písečný
Online marketing

e-mail:
oliver9835@gmail.com

info@ejoin.cz
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