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PREÇÁRIO PORTUGAL
Lançamento
Os preços do e-tron Charging Service são baseados na velocidade máxima de carregamento.
Assim, uma velocidade de carregamento elevada envolve geralmente custos mais altos. As
exceções podem incluir preços de carregamento com desconto de parceiros preferenciais
como a IONITY.
O e-tron Charging Service diferencia as seguintes velocidades de carregamento:
Potência de carregamento AC da estação de carregamento até no máx. 22 kW (AC –
alternating current/corrente alternada)
Potência de carregamento DC da estação de carregamento até no máx. 50 kW de
Potência (DC – direct current/corrente contínua)
Potência de carregamento HPC da estação de carregamento até no máx. 150kW de
Potência (HPC – high power charging/carga de alta potência)
As estações de carregamento, disponibilizadas gratuitamente por um provedor de
infraestruturas de carregamento, também disponibilizam basicamente de forma gratuita o
e-tron Charging Service aos clientes. Com o nosso mapa, pode facilmente ficar a saber quais
são as estações de carregamento gratuitas.
Tenha em atenção que as unidades de faturação para o carregamento no espaço público
podem ser diferentes em cada país europeu, devido aos respetivos requisitos
regulamentares. É feita a distinção entre uma faturação em kWh, em tempo (min.) ou por
carregamento. Encontra nesta lista de preços mais informações sobre as respetivas
unidades de faturação.
No que se refere ao carregamento individual aplica-se uma tarifa variável. Os preços
aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de carregamento podem
ser consultados na lista de preços atual. Os preços podem sofrer alterações. Informe-se
sobre os preços aplicáveis antes de iniciar o carregamento. Para o carregamento no
estrangeiro (= E-Roaming), paga sempre o preço de venda local sem taxas adicionais.
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Audi e-tron Charging Service
Tarifas Portugal
City

Transit

4,95 EUR
12 meses

17,95 EUR
12 meses

Para todos aqueles que
preferem distâncias curtas
e querem permanecer
flexíveis na mesma: Com a
nossa tarifa City, pode
carregar de forma
económica quando
necessita. Particularmente
adequado para condutores
urbanos e de híbridos plugin

Preço base
por mês
Período mínimo1

Costuma carregar
frequentemente na estrada
e prefere fazê-lo
rapidamente? Nesse caso,
a nossa Tarifa Transit é a
mais indicada para si,
incluindo carregamento de
elevada potência IONITY. A
nossa recomendação para
condutores de longa
distância e de veículos
elétricos.

Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem ser consultados na lista de preços atual e podem estar
sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços aplicáveis antes de iniciar o
carregamento.
De momento aplicam-se os preços listados abaixo.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC2
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20193

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

1

O período mínimo do contrato é de 12 meses. O contrato pode ser rescindido por ambas as partes com um período
de aviso prévio de duas semanas até ao fim do respetivo período de contrato. Se o contrato não for rescindido a
tempo, considerar-se-á prorrogado por mais 12 meses.
2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.
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Preço especial aprox. a partir
de 20201

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Faturação dos carregamentos
A faturação de taxas variadas para o carregamento baseia-se na tarifa por minuto (por minuto iniciado), por kWh
ou por carregamento correspondente. O carregamento começa quando o veículo é conectado à estação de
carregamento e termina quando a conexão é desconectada.
As estações de carregamento gratuitas também são gratuitas com o e-tron Charging Service.
Carregamento no estrangeiro
Para o carregamento no estrangeiro aplicam-se os preços de carregamento da tarifa correspondente ao modelo
de tarifa escolhido. Para a City Tarif no estrangeiro, aplicam-se os respetivos preços de carregamento da oferta
de City Tarif local. Para a Transit Tarif no estrangeiro, aplicam-se os respetivos preços de carregamento da oferta
de Transit Tarif local. Pode consultar os preços de carregamento locais válidos na visão geral do país nas páginas
que se seguem. Quando usar o roaming internacional, receberá uma fatura separada para cada país.
Válido a partir de 24/09/2019, todos os preços incluem IVA, sujeitos a alterações e erros.
Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München.

1

Com Transit Tarif, obtém preços especiais de desconto para carregamento nas estações de carregamento IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Alemanha
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

7,95 EUR/ sessão

7,95 EUR/ sessão

9,95 EUR/ sessão

9,95 EUR/ sessão

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Áustria
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,14 EUR/ min

0,14 EUR/ min

0,48 EUR/ min

0,48 EUR/ min

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Bélgica
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,37 EUR/ kWh

0,37 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Dinamarca
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

Sem oferta

80,00 DKK/ sessão

Sem oferta

2,50 DKK/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Eslováquia
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,28 EUR/kWh

0,28 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

0,43 EUR/kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Eslovénia
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,05 EUR/min

0,05 EUR/min

0,24 EUR/min

0,24 EUR/min

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Espanha
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Finlândia
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,06 EUR/ min

0,06 EUR/ min

0,40 EUR/ min

0,40 EUR/ min

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na França
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,04 EUR/ min

0,04 EUR/ min

0,21 EUR/ min

0,21 EUR/ min

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,65 EUR/ min

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Grã-Bretanha
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 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

Sem oferta

8,00 GBP/ sessão

Sem oferta

0,30 GBP/ min

Carregamento
CA
(<= 7,4kW)
Carregamento
CA
(<= 22kW)

IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20193

Preço especial aprox. a partir
de 20204

1

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado

2

Pelo menos 20 minutos serão carregados por processo de carregamento.

3

4

De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Holanda
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,36 EUR/ kWh

0,36 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Hungria
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

90,00 HUF/kWh

90,00 HUF/kWh

77,00 HUF/min

77,00 HUF/min

Sem oferta

2.500 HUF/ sessão

Sem oferta

94,00 HUF/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Irlanda
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Itália
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,45 EUR/ kWh

0,45 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Luxemburgo
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,20 EUR/ kWh

0,20 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

Sem oferta

8,00 EUR/ sessão

Sem oferta

0,33 EUR/ kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Noruega
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
Grønn Kontakt
Carregamento CA
(<= 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

Carregamento CC
(<= 50kW)

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

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

Carregamento CC
(> 50kW)

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

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

Sem oferta

80,00 NOK / sessão

Sem oferta

3,20 NOK / kWh

IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192
Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Polônia
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.

1

2

Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preço especial aprox. a partir
de 20202

1,45 PLN / kWh

1,45 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

Sem oferta

1,43 PLN / kWh

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
Com Transit Tarif, obtém preços especiais de desconto para carregamento nas estações de carregamento IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Carregamento na República Checa
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.

1

2

Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preço especial aprox. a partir
de 20202

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Sem oferta

8,48 CZK / kWh

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
Com Transit Tarif, obtém preços especiais de desconto para carregamento nas estações de carregamento IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Suécia
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Grupo 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

Sem oferta

80,00 SEK /
sessão

Sem oferta

3,50 SEK / kWh

E-flux)

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC
(<= 50kW)

Grupo 2
(Bee,
Carregamento CA
Park&Charge) (<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao final
de 20192
Preço especial aprox. a partir de
20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Carregamento na Suíça
Os preços aplicáveis para um carregamento individual na respetiva estação de
carregamento podem estar sujeitos a alterações. Informe-se sobre os preços
aplicáveis na lista de preços atual antes de iniciar o carregamento.
Taxas de serviço variáveis para

City

Transit

Carregamento CA
(<= 22kW)
Carregamento CC1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Preços iniciais aprox. até ao
final de 20192

0,11 CHF / min

0,11 CHF / min

0,41 CHF / min

0,41 CHF / min

Sem oferta

8,00 CHF / sessão

Sem oferta

0,37 CHF / kWh

Preço especial aprox. a partir
de 20203

1

2

3

A oferta de HPC também inclui outros fornecedores de HPC na fase de lançamento do mercado
De acordo com o preço de entrada, será faturado um preço fixo.

Assim que a faturação baseada em Kwh for introduzida pelo operador do posto de carregamento, o preço
introdutório será substituído pelo preço especial. De acordo com o preço especial, ser-lhe-ão cobrados “por Kwh" ou
"por min" dependendo das condições do mercado local. Irá assim beneficiar permanentemente de condições de
acesso favoráveis à IONITY.

