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PRISLISTA SVERIGE
Introduktion
Priserna för e-tron Charging Service är enligt maximal laddningshastighet. En hög
laddningshastighet medför i regel också högre kostnader. Undantag kan vara rabatterade
laddpriser från föredragna partners, som t.ex. IONITY.
e-tron Charging Service särskiljer följande laddningshastigheter:
Laddstationens AC-laddeffekt upp till max. 22 kW effekt
(AC – alternating current)
Laddstationens DC-laddeffekt upp till max. 50 kW effekt
(DC – direct current)
Laddstationens HPC-laddeffekt upp till max. 150 kW effekt
(HPC – high power charging)
Laddstationer som erbjuds kostnadsfritt av en laddningsinfrastrukturoperatör står i princip
till förfogande kostnadsfritt för e-tron Charging Service-kunder också. På vår karta kan du
mycket enkelt filtrera fram kostnadsfria laddstationer.
Beakta att avräkningsenheterna för laddning i offentligt utrymme kan skilja sig åt på grund
av lagkrav i de enskilda europeiska länderna. Det skiljs mellan en avräkning i kWh, tid (min.)
eller per laddning. Det finns mer information om respektive giltiga avräkningsenheter i den
här prislistan.
Med hänsyn till den individuella laddningen gäller ett rörligt pris. De priser som gäller för en
individuell laddning i respektive laddstation finns i den aktuella prislistan. Priserna kan vara
föremål för ändringar. Håll dig informerad om de gällande priserna innan du inleder
laddningen. För laddning i utlandet (= e-roaming) betalar du alltid lokalt försäljningspris
utan tilläggsavgift.
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Audi e-tron Charging Service
Taxor i Sverige
City

Transit

49,00
12 månader

199,00 SEK
12 månader

För alla de som rör sig
kortare avstånd och
fortfarande vill vara flexibla:
Med vår City-taxa kan du
ladda billigt när du behöver
det. Särskilt lämplig för
pendlare och plug-in
hybridförare.

Grundpris
per månad
Minimiperiod1

Laddar du ofta när du är
ute och reser och föredrar
att göra det snabbt? Då är
vår Transit-taxa precis rätt
för dig - inklusive
rabatterad IONITY
högeffektladdning. Vår
rekommendation för
bilförare som kör långa
sträckor och elbilar.

De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den aktuella prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad
om de gällande priserna innan du inleder laddningen. För närvarande gäller
priserna nedan.
Varierande serviceavgifter för
Grupp 1
(EON,
E-flux)

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

Grupp 2
(Bee,
AC-laddning
Park&Charge) (<= 22kW)
DC-laddning2
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)

City

Transit

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

1

Kortast möjliga kontraktstid är 12 månader. Kontraktet kan avslutas av båda parter med en uppsägningstid på två
veckor innan kontraktstidens slut. Om kontraktet inte avslutas i tid förlängs kontraktstiden med ytterligare 12
månader.
2

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.
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Ca introduktionspris fram till
mitten av 20191

Inget erbjudande

80,00 SEK /
laddning

Specialpris ungefär från 20202

Inget erbjudande

3,50 SEK / kWh

Avräkning av laddningarna
Avräkningen av varierande avgifter för laddningen, baserat på motsvarande taxa per minut (per påbörjad minut),
per kWh eller per laddning. Laddningen börjar när fordonet ansluts till laddstationen och avslutas om
anslutningen frånkopplas.
Kostnadsfria laddstationer är också kostnadsfria med e-tron Charging Service.
Laddning i utlandet
Vid laddning i utlandet gäller laddpriset för den taxa som motsvarar vald taxamodell. För City-taxan gäller
respektive laddpris för den City-taxa som erbjuds lokalt i utlandet. För Transit-taxan gäller respektive laddpris för
den Transit-taxa som erbjuds lokalt i utlandet. Gällande lokala laddpriser finns i landsöversikten på följande sidor.
Om internationell roaming används får du en separat räkning för varje land.
Giltigt fr.o.m. 2019-09-24, alla priser inkl. moms. Ändringar och fel förbehålls.
Digital Charging Solutions GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, Tyskland.

1

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Belgien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,37 EUR/ kWh

0,37 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

0,64 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service

Laddning i Danmark
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

5,70 DKK/ kWh

Inget erbjudande

80,00 DKK/
laddning

Inget erbjudande

2,50 DKK/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Finland
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,06 EUR/ min

0,06 EUR/ min

0,40 EUR/ min

0,40 EUR/ min

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Frankrike
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,04 EUR/ min

0,04 EUR/ min

0,21 EUR/ min

0,21 EUR/ min

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,65 EUR/ min

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Ungern
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

90,00 HUF/ kWh

90,00 HUF/ kWh

77,00 HUF / min

77,00 HUF / min

Inget erbjudande

2.500 HUF/
laddning

Inget erbjudande

94,00 HUF/ min

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Irland
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

0,00 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Italien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,45 EUR/ kWh

0,45 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

0,55 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Luxemburg
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,20 EUR/ kWh

0,20 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

0,69 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Nederländerna
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,36 EUR/ kWh

0,36 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

0,65 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Norge
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
Grønn Kontakt
AC-laddning
(<= 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-laddning
(<= 50kW)

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

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

DC-laddning
(> 50kW)

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

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

Inget erbjudande

80,00 NOK /
laddning

Inget erbjudande

3,20 NOK / kWh

HPC IONITY
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192
Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Österrike
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,14 EUR/ min

0,14 EUR/ min

0,48 EUR/ min

0,48 EUR/ min

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Polen
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Specialpris ungefär från
20202

1,45 PLN / kWh

1,45 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

2,28 PLN / kWh

Inget erbjudande

1,43 PLN / kWh

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

I Transit-taxan får du specialpris för laddning på IONITY-laddstationer.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Portugal
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

0,00 EUR/ min

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning in Slovakien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,28 EUR/ kWh

0,28 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.
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Audi e-tron Charging Service
Laddning i Slovenien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,05 EUR/ min

0,05 EUR/ min

0,24 EUR/ min

0,24 EUR/ min

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Spanien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

0,43 EUR/ kWh

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Schweiz
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

0,11 CHF/ min

0,11 CHF/ min

0,41 CHF/ min

0,41 CHF/ min

Inget erbjudande

8,00 CHF/ laddning

Inget erbjudande

0,37 CHF/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Storbritannien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
Source London2

0,33 / kWh

0,35 GBP/ kWh

0,37 GBP/ kWh

0,35 GBP/ kWh

0,08 GBP/ min

0,08 GBP/ min

0,14 GBP/ min

0,14 GBP/ min

Inget erbjudande

8,00 GBP/ laddning

Inget erbjudande

0,30 GBP/ kWh

AC-laddning
(7,4kW)
AC-laddning
(22kW)

IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20193
Specialpris ungefär från
20204

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Minst 20 minuter debiteras per session.

3

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

4

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Tyskland
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Ca introduktionspris fram till
mitten av 20192

7,95 EUR/ laddning

7,95 EUR/ laddning

9,95 EUR/ laddning

9,95 EUR/ laddning

Inget erbjudande

8,00 EUR/ laddning

Inget erbjudande

0,33 EUR/ kWh

Specialpris ungefär från
20203

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

Enligt introduktionspriset faktureras ett fast pris.

3

Så snart som Kwh-baserad fakturering introduceras av en laddoperatör kommer introduktionspriset att ersättas
av den särskilda prissättningen. Enligt specialpriset debiteras du ”per Kwh” eller ”per min” beroende på de lokala
marknadsvillkoren. Du kommer därför att få en permanent fördel från gynnsamma åtkomstvillkor till IONITY.

provided by Digital Charging Solutions GmbH

Audi e-tron Charging Service
Laddning i Tjeckien
De priser som gäller för en individuell laddning i respektive laddstation finns i
den gällande prislistan och kan vara föremål för ändringar. Håll dig informerad i
den aktuella prislistan om de gällande priserna innan du inleder laddningen.
Varierande serviceavgifter för

City

Transit

AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning1
(<= 50kW)
IONITY HPC
(<= 150kW)
Specialpris ungefär från
20202

2,70 CZK / kWh

2,70 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

11,90 CZK / kWh

Inget erbjudande

8,48 CZK/ kWh

1

Innehåller också HPC-erbjudandet från andra HPC-leverantörer under lanseringsfasen.

2

I Transit-taxan får du specialpris för laddning på IONITY-laddstationer.

