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PRIJSLIJST BELGIË
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Inleiding
De prijzen van de e-tron Charging Service hangen af van de maximale laadsnelheid. Waarbij
een hoge laadsnelheid over het algemeen ook hogere kosten met zich meebrengt.
Voordeligere laadprijzen van voorkeurspartners zoals IONITY kunnen hierop een
uitzondering vormen.
De e-tron Charging Service onderscheidt de volgende laadsnelheden:
AC-laadvermogen van het laadstation tot maximaal 22 kW vermogen
(AC – alternating current)
DC-laadvermogen van het laadstation tot maximaal 50 kW vermogen
(DC – direct current)
HPC-laadvermogen van het laadstation tot maximaal 150 kW vermogen
(HPC – high power charging)
Laadstations die gratis worden aangeboden door een exploitant van laadinfrastructuur,
staan klanten van e-tron Charging Service in principe gratis ter beschikking. U kunt op onze
kaart heel gemakkelijk filteren op gratis laadstations.
Houd er rekening mee dat de afrekeningseenheden voor het laden in de openbare ruimte
op grond van wettelijke voorschriften per Europees land kunnen verschillen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen een afrekening in kWh, tijd (minuten), of per laadsessie.
Nadere informatie over de respectieve geldende afrekeningseenheden vindt u op deze
prijslijst.
Met betrekking tot een individuele laadsessie geldt een variabel tarief. De voor een
individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van toepassing zijnde prijzen kunt
u vinden op de actuele prijslijst. De prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u
op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de laadsessie. Voor het laden in het
buitenland (= E-Roaming) betaalt u altijd de lokale verkoopprijs zonder bijkomende kosten.
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Audi e-tron Charging Service

Tarieven in België
City

Transit

4,95 EUR
12 maanden

17,95 EUR
12 maanden

Voor iedereen wie liever
korte afstanden rijdt maar
toch flexibel wilt blijven:
Met ons City tarief kunt u
voordelig opladen wanneer
u dat nodig hebt. Vooral
geschikt voor
stadsforenzen en plug-in
hybridrijders.

Basisprijs
per maand
Minimale termijn 1
0F

Laadt u regelmatig op als u
onderweg bent en wilt u dit
het liefst zo snel mogelijk
doen? Dan is ons Transittarief echt iets voor u inclusief IONITY High Power
Charging met korting. Onze
aanbeveling voor mensen
die lange afstanden rijden
en een elektrische auto
hebben.

De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen in de actuele prijslijst kunnen onderhevig zijn aan
wijzigingen. Stel u op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie. Op dit moment gelden de hieronder vermelde prijzen.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 2
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20193

0,37 EUR/ kWh

0,37 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

1F

1

De minimumcontractduur bedraagt 12 maanden. Het contract kan door beide partijen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden aan het einde van de respectievelijke contractduur worden opgezegd. Als het
contract niet met inachtneming van de opzegtermijn wordt opgezegd, wordt de contractduur met nog eens 12
maanden verlengd.
2

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

3

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20201

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

Afrekening van de laadsessie
De afrekening van variërende kosten voor het laden wordt gebaseerd op het respectievelijke tarief per minuut
(per begonnen minuut), per kWh of per laadsessie. De laadsessie begint wanneer het voertuig wordt aangesloten
op het laadstation en eindigt wanneer de verbinding verbroken wordt.
Gratis laadstations zijn ook met e-tron Charging Service gratis.
Laden in het buitenland
Bij laden in het buitenlnad geldt de laadprijs van het tarief dat overeenkomt met het door u gekozen tariefmodel.
Voor het City-tarief gelden in het buitenland de respectievelijke laadprijzen van de lokale City-tarief-aanbieding.
Voor het Transit-tarief gelden in het buitenland de respectievelijke laadprijzen van de lokale Transit-tariefaanbieding. De geldende lokale laadprijzen vindt u op het landenoverzicht op de volgende bladzijden. Wanneer u
gebruikmaakt van internationale roaming ontvangt u voor elk land een aparte rekening.
Geldig vanaf 24 september 2019, alle prijzen zijn inclusief BTW, wijzigingen en fouten voorbehouden.
Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München.

1

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Denemarken
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

Geen aanbieding

80,00 DKK/ sessie

Geen aanbieding

2,50 DKK/ kWh

3F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Duitsland
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

7,95 EUR/ sessie

7,95 EUR/ sessie

9,95 EUR/ sessie

9,95 EUR/ sessie

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Finland
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,06 EUR/ min

0,06 EUR/ min

0,40 EUR/ min

0,40 EUR/ min

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

5B

Audi e-tron Charging Service

Laden in Frankrijk
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,04 EUR/ min

0,04 EUR/ min

0,21 EUR/ min

0,21 EUR/ min

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,65 EUR/ min
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Groot-Brittanië
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 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

Geen aanbieding

8,00 GBP/ sessie

Geen aanbieding

0,30 GBP/ kWh
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AC-laden
(<= 7,4kW)
AC-laden
(<= 22kW)

IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20193
Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20204

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Er worden per laadsessie minimaal 20 minuten in rekening gebracht.

3

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

4

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Hongarije
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

90,00 HUF/kWh

90,00 HUF/kWh

77,00 HUF/min

77,00 HUF/min

Geen aanbieding

2.500 HUF/ sessie

Geen aanbieding

94,00 HUF/ kWh

13F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Ierland
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Italië
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,45 EUR/ kWh

0,45 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Laden in Luxemburg
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,20 EUR/ kWh

0,20 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh
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Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Laden in Nederland
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,36 EUR/ kWh

0,36 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

19F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Laden in Noorwegen
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
Grønn Kontakt
AC-laden
(<= 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

DC-laden
(<= 50kW)

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

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

DC-laden
(> 50kW)

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

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

Geen aanbieding

80,00 NOK / sessie

Geen aanbieding

3,20 NOK / kWh

21F

IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192
Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Laden in Ostenrijk
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,14 EUR/ min

0,14 EUR/ min

0,48 EUR/ min

0,48 EUR/ min

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

23F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.
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Laden in Polen
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Voorkeursprijs ongeveer vanaf
2020 2

1,45 PLN / kWh

1,45 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

Geen aanbieding

1,43 PLN/ kWh

35F

36F

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Bij het Transit-tarief ontvangt u de voorkeursprijs voor het laden aan IONITY-laadstations
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Laden in Portugal
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

25F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

14 B

Laden in Slovenië
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,05 EUR/min

0,05 EUR/min

0,24 EUR/min

0,24 EUR/min

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

27F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

14 B

Laden in Slowakije
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,28 EUR/kWh

0,28 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

27F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

14 B

Laden in Spanje
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Geen aanbieding

8,00 EUR/ sessie

Geen aanbieding

0,33 EUR/ kWh

27F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

17 B

Laden in Tsjechische Republiek
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Voorkeursprijs ongeveer vanaf
2020 2

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Geen aanbieding

8,48 CZK/ kWh

33F

34F

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Bij het Transit-tarief ontvangt u de voorkeursprijs voor het laden aan IONITY-laadstations

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

15 B

Laden in Zweden
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

Groep 1
(EON,

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

Geen aanbieding

80,00 SEK / sessie

Geen aanbieding

3,50 SEK / kWh

E-flux)

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden
(<= 50kW)

Groep 2
(Bee,
AC-laden
Park&Charge) (<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192
29F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

16 B

Laden in Zwitserland
De voor een individuele laadsessie bij het respectievelijke laadstation van
toepassing zijnde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Stel u middels
de actuele prijslijst op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de
laadsessie.
Variabele servicekosten voor

City

Transit

AC-laden
(<= 22kW)
DC-laden 1
(<= 50kW)
IONITY CHP
(<= 150kW)
Introductieprijs ongeveer tot
eind 20192

0,11 CHF/ min

0,11 CHF/ min

0,41 CHF/ min

0,41 CHF/ min

Geen aanbieding

8,00 CHF/ sessie

Geen aanbieding

0,37 CHF/ kWh

31F

Voorkeursprijs ongeveer vanaf
20203

1

Omvat ook de HPC-aanbieding van andere HPC-aanbieders tijdens de marktintroductiefase

2

Volgens de introductieprijs wordt een vaste prijs gefactureerd.

3

VZodra op kWh gebaseerde facturering door de laadpaalexploitant wordt geïntroduceerd, wordt de inleidende
prijsstelling vervangen door de speciale prijsstelling. Volgens de speciale prijzen wordt "per kWh" of "per min" in
rekening gebracht, afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. U profiteert dus permanent van gunstige
toegangsvoorwaarden tot IONITY.

