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PRISLISTE NORGE

Innledning
Prisene til e-tron Charging Service avhenger av den maksimale ladehastigheten. Der en
raskere ladehastighet normalt medfører høyere kostnader. Unntak kan være fordelaktige
ladepriser fra preferansepartnere som Ionity.
e-tron Charging Service skiller mellom disse ladehastighetene:
Ladestasjonens AC-ladeytelse inntil maksimalt 22 kW
(AC – vekselstrøm)
Ladestasjonens DC-ladeytelse inntil maksimalt 50 kW ytelse
(DC – likestrøm)
Ladestasjonens HPC-ladeytelse inntil maksimalt 150 kW ytelse
(HPC – high power charging)
Ladestasjoner som en ladestasjonsinfrastruktureier tilbyr gratis, står normalt også gratis til
disposisjon for e-tron Charging Service-kunder. På kartet vårt kan du lett finne gratis
ladestasjoner.
Legg merke til at avregningsenhetene for lading på offentlig sted, kan være ulike på grunn
av regulatoriske krav i de enkelte, europeiske land. Det skilles mellom en avregning i kWh,
tid (min.) eller hver enkelt lading. Mer informasjon om de til enhver tid gjeldende
avregningsenhetene finner du i denne prislisten. For hver enkelt lading gjelder en variabel
sats. De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene finner du
i den aktuelle prislisten. Prisene kan bli endret. Gjør deg kjent med gjeldende priser før du
begynner ladingen.
For lading i utlandet (= E-Roaming) betaler du alltid den lokale avgiftsprisen uten
tilleggsgebyrer.
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Audi e-tron Charging Service
Tariffer Norge

Basispris
pr. måned
Minimumperiode1

City

Transit

Ubekymret lading når du trenger
det. Vår anbefaling for
bypendlere og plugg-inn
hybridsjåfører.

Din tariff for svært rask lading og
regelmessige langdistansereiser
med gunstige ladepriser hos HPCavtalepartnere som Ionity.

49,00 NOK
12 måneder

189,00 NOK
12 måneder

De gjeldende prisene for en individuell lading ved den enkelte ladestasjonen finner du i den
gjeldende prislisten, og de kan bli endret. Gjør deg kjent med gjeldende priser for du begynner
ladingen. For tiden gjelder prisene nedenfor.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading2
(<= 50kW)
Grønn Kontakt3

1,00 NOK / min

1,00 NOK / min

2,50 NOK / min

2,50 NOK / min

3,00 NOK /kWh

3,00 NOK /kWh

2,50 NOK / min

2,50 NOK / min

3,50 NOK / min

3,50 NOK / min

Intet tilbud

80,00 NOK/ session

Intet tilbud

3,20 NOK/ kWh

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading
(<= 50kW)
DC-lading
(> 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet4
Fordelspris5
1

Minimum avtaletid er 12 måneder. Avtalen kan sies opp av hver av partene med en frist på to uker til utløpet av den til enhver tid gjeldende
avtaletiden. Sies avtalen ikke opp i henhold til fristen forlenges avtaletiden med ytterligere 12 måneder.
2

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

3

Ytterligere rabatter fra vår partner Grønn Kontakt kan gjelde for Charging Events på Grønn Kontakt-stasjoner og vil reflekteres i prisene
på Deres månedlige regninger. Vennligst se Grønn Kontakts nettsted for flere detaljer.
4

5

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Avregning for ladingene
Avregningen for de ulike gebyrene for ladingen baserer seg på den tilsvarende tariffen per minutt (per påbegynt minutt), per kWh eller
per lading. Ladingen begynner når kjøretøyet kobles til ladestasjonen og slutter når tilkoblingen adskilles.
Gratis ladestasjoner er også gratis med e-tron Charging Service.
Lading i utlandet
Ved lading i utlandet gjelder ladeprisene i tariffen for den tariffmodellen du har valgt. For City-tariffen gjelder i utlandet de enkelte
ladeprisene i det lokale City-tarifftilbudet. For Transit-tariffen gjelder i utlandet de enkelte ladeprisene i det lokale Transit-tarifftilbudet.
De gjeldende, lokale ladeprisene finner du i landsoversikten på de følgende sidene.
Ved bruk av internasjonal roaming får du en separat regning for hvert land.
Gyldig fra 1.12.2018, alle priser inkl. 25% MVA. Med forbehold om endringer og feil.
Digital Charging Solutions GmbH, Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München.
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Audi e-tron Charging Service

Laden in Belgia
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,37 EUR/ kWh

0,37 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Danmark
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

Intet tilbud

80,00 DKK/ session

Intet tilbud

2,50 DKK/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Finland
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,06 EUR/ min

0,06 EUR/ min

0,40 EUR/ min

0,40 EUR/ min

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Frankrike
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,04 EUR/ min

0,04 EUR/ min

0,21 EUR/ min

0,21 EUR/ min

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,65 EUR/ min

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Great Britain
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,35 GBP/ kWh

0,35 GBP/ kWh

0,35 GBP/ kWh

0,35 GBP/ kWh

Intet tilbud

8,00 GBP/ session

Intet tilbud

0,30 GBP/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Irland
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Italia
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,45 EUR/ kWh

0,45 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Luxembourg
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,20 EUR/ kWh

0,20 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Nederland
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,36 EUR/ kWh

0,36 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Østerrike
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,14 EUR/ min

0,14 EUR/ min

0,48 EUR/ min

0,48 EUR/ min

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Portugal
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Spania
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Sveits
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

0,11 CHF/ min

0,11 CHF/ min

0,41 CHF/ min

0,41 CHF/ min

Intet tilbud

8,00 CHF/ session

Intet tilbud

0,37 CHF/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Sverige
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for
Gruppe 1
(EON, E-Flux)

Gruppe 2
(Bee,
Park&Charge)

City

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

3,10 SEK/kWh

3,10 SEK/kWh

5,20 SEK/kWh

5,20 SEK/kWh

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)

5,50 SEK/kWh

5,50 SEK/kWh

8,10 SEK/kWh

8,10 SEK/kWh

Intet tilbud

80,00 SEK /
Ladevorgang

Intet tilbud

3,50 SEK / kWh

Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2
Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Transit

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.
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Laden in Tyskland
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
Ionity HPC
(<= 150kW)
Introduksjonspris til beskjed om noe
annet2

7,95 EUR/ session

7,95 EUR/ session

9,95 EUR/ session

9,95 EUR/ session

Intet tilbud

8,00 EUR/ session

Intet tilbud

0,33 EUR/ kWh

Fordelspris3

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

Ifølge introduksjonsprisen vil en fast pris bli fakturert.

3

Så snart en kWh-basert faktura introduseres av ladestasjonsoperatøren, vil introduksjonsprisen bli erstattet av spesialpriser. Ifølge
spesialprisen vil du bli belastet «per kWh» eller «per min» avhengig av de lokale markedsforholdene. Overgangen forventes å finne sted i
midten av 2019. Du vil dermed få permanent nytte av gunstige tilgangsforhold til Ionity.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

Laden in Tsjekkia
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
HPC Ionity
(<= 150kW)
Fordelspris2

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Intet tilbud

8,48 CZK / kWh

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

I Transit-tariff får du fordelspris for lading hos Ionity-ladestasjoner.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service

Laden in Polen
De gjeldende prisene for individuell lading ved de forskjellige ladestasjonene kan bli endret. Gjør
deg kjent med gjeldende priser i den aktuelle prislisten før du begynner ladingen.
Variable servicegebyrer for

City

Transit

AC-lading
(<= 22kW)
DC-lading1
(<= 50kW)
HPC Ionity
(<= 150kW)
Fordelspris2

1,45 PLN / kWh

1,45 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

Intet tilbud

1,43 PLN / kWh

1

Inneholder også HPC-tilbudet fra flere HPC-tilbydere under markedsføringsfasen

2

I Transit-tariff får du fordelspris for lading hos Ionity-ladestasjoner.

