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Cennik Polska
Wstęp
Ceny usług e-tron Charging Service zależą od maksymalnej prędkości ładowania; większa
prędkość ładowania wiąże się zwykle z wyższymi kosztami. Zmniejszone stawki
preferowanych partnerów, takich jak IONITY, można postrzegać jako wyjątki.
Usługa e-tron Charging Service obejmuje następujące prędkości ładowania:
wydajność ładowania AC stacji ładowania do maks. 22 kW
(AC — prąd zmienny)
wydajność ładowania DC stacji ładowania do maks. 50 kW
(DC — prąd stały)
wydajność ładowania HPC stacji ładowania do maks. 150 kW
(HPC — ładowanie o dużej mocy)
Stacje ładowania udostępniane bezpłatnie przez operatorów infrastruktury ładowania
pojazdów są również darmowe dla klientów usługi e-tron Charging Service. Bezpłatne stacje
ładowania można z łatwością wyszukać przy pomocy naszej mapy.
Zwraca się uwagę, iż jednostki transakcyjne za ładowanie w strefach publicznych mogą się
różnić ze względu na wymogi prawne w poszczególnych krajach europejskich. Transakcje są
rozliczane według liczby kWh, czasu (min) lub sesji ładowania. Dodatkowe informacje o
jednostkach, które mają zastosowanie, znajdują się w cenniku.
W odniesieniu do każdego procesu ładowania obowiązuje zmienna taryfa. Wysokość opłat
obowiązująca dla indywidualnego procesu ładowania w danej stacji ładowania znajduje się
w aktualnym cenniku. Ceny mogą ulec zmianie. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o
zapoznanie się z obowiązującym cennikiem. Ładowanie za granicą (= e-roaming) jest płatne
w lokalnych stawkach bez dodatkowych opłat.
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Taryfy dla Polski
City

Transit

21,00 PLN
12 miesięcy

77,00 PLN
12 miesięcy

Dla wszystkich tych, którzy
pokonują krótkie dystanse i
chcą zachować
elastyczność: dzięki naszej
taryfie miejskiej możesz
ładować swój pojazd po
okazyjnej cenie, kiedy tylko
chcesz.
Polecane szczególnie
osobom dojeżdżającym do
pracy w mieście i
posiadającym pojazdy
hybrydowe typu plug-in.
.

Podstawowa cena
na miesiąc
Minimalny okres umowy1

Ładujesz samochód często
w trasie i zależy Ci na tym,
żeby zrobić to szybko? W
takim razie nasza taryfa
Transit jest przeznaczona
właśnie dla Ciebie –
obejmuje zniżkę na
stacjach ładowania o dużej
mocy IONITY. Polecane
szczególnie osobom
pokonującym długie trasy i
kierowcom samochodów
elektrycznych.

Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z poszczególnymi stawkami.
Obecnie obowiązują następujące stawki:
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC2
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Stawka specjalna3

1,45 PLN / kWh

1,45 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

Brak oferty

1,43 PLN / kWh

1

Minimalny okres umowy wynosi 12 miesięcy. Umowę może rozwiązać każda ze stron po uprzednim powiadomieniu
na dwa tygodnie przed jej upływem. Jeśli umowa nie zostanie anulowana w odpowiednim terminie, zostanie
automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.
2

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

3

Do taryfy tranzytowej dołączona zostanie specjalna stawka za ładowanie na stacjach Ionity.
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Sesje ładowania
Rozliczenie za poszczególne usługi ładowania jest oparte na taryfie za minutę (za rozpoczętą minutę), za kWh lub
sesję. Sesja ładowania rozpoczyna się wtedy, gdy pojazd zostaje podłączony do stacji ładowania i kończy się po
odłączeniu pojazdu.
Usługa e-tron Charging Service umożliwia darmowe ładowanie pojazdu na bezpłatnych stacjach ładowania.
Ładowanie za granicą
Podczas ładowania za granicą zastosowanie mają stawki z wybranego modelu taryfowego. W taryfie miejskiej
odpowiednie stawki za ładowanie za granicą są takie same, jak w lokalnej taryfie miejskiej. W taryfie tranzytowej
odpowiednie stawki za ładowanie za granicą są takie same, jak w lokalnej taryfie tranzytowej. Odpowiednie
lokalne stawki za ładowanie znajdują się w opisach dla poszczególnych krajów zamieszczonych na kolejnych
stronach. W przypadku korzystania z roamingu faktura wystawiana jest oddzielnie dla każdego kraju.
Obowiązuje od 24.09.2019. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Zastrzega się możliwość występowania zmian
i błędów.
Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Austrii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,14 € / min

0,14 € / min

0,48 € / min

0,48 € / min

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Belgii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,37 € / kWh

0,37 € / kWh

0,64 € / kWh

0,64 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Danii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

5,70 DKK / kWh

5,70 DKK / kWh

5,70 DKK / kWh

5,70 DKK / kWh

Brak oferty

80,00 DKK / sesja

Brak oferty

3,50 DKK / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Finlandii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,06 € / min

0,06 € / min

0,40 € /min

0,40 € /min

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie we Francji
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,04 € / min

0,04 € / min

0,21 € / min

0,21 € / min

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,65 € / min

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Hiszpanii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,43 € / kWh

0,43 € / kWh

0,43 € / kWh

0,43 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Holandii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,36 € / kWh

0,36 € / kWh

0,65 € / kWh

0,65 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Irlandii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,00 € / kWh

0,00 € / kWh

0,00 € / kWh

0,00 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Luksemburgu
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,20 € / kWh

0,20 € / kWh

0,69 € / kWh

0,69 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Niemczech
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

7,95 € / sesja

7,95 € / sesja

9,95 € / sesja

9,95 € / sesja

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kwh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Norwegii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
Grønn Kontakt
Ładowanie AC
(<= 22kW)

1,00 NOK / min

1,00 NOK / min

2,50 NOK / min

2,50 NOK / min

0,10 NOK/min
+ 2,50 NOK/kWh

0,10 NOK/min
+ 2,50 NOK/kWh

Ładowanie DC
(<= 50kW)

1,25 NOK/min
+ 2,90 NOK/kWh

1,25 NOK/min
+ 2,90 NOK/kWh

Ładowanie DC
(> 50kW)

1,25 NOK/min
+ 2,90 NOK/kWh

1,25 NOK/min
+ 2,90 NOK/kWh

Brak oferty

80 NOK / sesja

Brak oferty

3,20 NOK / kWh

HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2
Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.
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Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Portugalii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,00 € / min

0,00 € / min

0,00 € / min

0,00 € / min

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Republice Czeskiej
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Stawka specjalna2

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Brak oferty

8,48 CZK / kWh

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

Do taryfy tranzytowej dołączona zostanie specjalna stawka za ładowanie na stacjach Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie na Słowacji
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,28 EUR/kWh

0,28 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Słowenii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,05 EUR/min

0,05 EUR/min

0,24 EUR/min

0,24 EUR/min

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Szwajcarii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,11 CHF / min

0,11 CHF / min

0,41 CHF / min

0,41 CHF / min

Brak oferty

8,00 CHF / sesja

Brak oferty

0,37 CHF / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Szwecji
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Grupa 1
(EON, E-Flux)

3,10 SEK/kWh

3,10 SEK/kWh

5,20 SEK/kWh

5,20 SEK/kWh

5,50 SEK/kWh

5,50 SEK/kWh

8,10 SEK/kWh

8,10 SEK/kWh

Brak oferty

80,00 SEK / sesja

Brak oferty

3,50 SEK / kWh

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC
(<= 50kW)

Grupa 2
(Bee,
Ładowanie AC
Park&Charge) (<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2
Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie w Wielkiej Brytanii
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
Source London2

0,33 GBP / kWh

0,33 GBP / kWh

0,37 GBP / kWh

0,37 GBP / kWh

0,08 GBP / min

0,08 GBP / min

0,14 GBP / min

0,14 GBP / min

Brak oferty

8,00 GBP / sesja

Brak oferty

0,30 GBP / kWh

Ładowanie AC
(7,4kW)
Ładowanie AC
(22kW)

HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania3
Stawka specjalna4

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

Za sesję ładowania naliczane jest co najmniej 20 minut.

3

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

4

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie na Węgrzech
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

90,00 HUF/kWh

90,00 HUF/kWh

77,00 HUF/min

77,00 HUF/min

Brak oferty

2.500 HUF/session

Brak oferty

94,00 / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Ładowanie we Włoszech
Ceny obowiązujące na danej stacji ładowania mogą różnić się od cen
przedstawionych w cenniku poniżej. Przed rozpoczęciem ładowania należy
zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.
Opłaty za różne usługi

City

Transit

Ładowanie AC
(<= 22kW)
Ładowanie DC1
(<= 50kW)
HPC IONITY
(<= 150kW)
Cena wstępna do odwołania2

0,45 € / kWh

0,45 € / kWh

0,55 € / kWh

0,55 € / kWh

Brak oferty

8,00 € / sesja

Brak oferty

0,33 € / kWh

Stawka specjalna3

1

Obejmuje także oferty HPC dodatkowych dostawców w fazie wchodzenia na rynek.

2

W ramach ceny wstępnej naliczana jest zryczałtowana stawka za każde ładowanie.

3

Jak tylko możliwe będzie rozliczanie w oparciu o kWh przez operatora punktu ładowania, cena wstępna zostanie
zastąpiona ceną preferencyjną. W ramach ceny preferencyjnej opłata naliczana będzie „za kWh” lub „za minutę” w
zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Przewiduje się, że przejście na euro nastąpi pod koniec 2019 roku.
Tym sposobem skorzystasz z dogodnych warunków dostępu do Ionity.

