Cesta ku
We Charge

Nájdite. Nabite. Vyrazte!

We Charge –
spoločne Európou
s nabíjaním od spoločnosti Volkswagen
Poďme na to
Takto nabijete váš elektrický Volkswagen s nabíjacou kartou s použitím aplikácie:
01 Zadarmo si stiahnite aplikáciu We Connect ID. Čoskoro bude dostupná
vo vašom app store. Prípadne navštívte portál We Connect.
02 Vytvorte si Volkswagen ID a zaregistrujte na We Connect.
03 Zvoľte si tarifu We Charge.*
04 Nájdite. Nabite. Vyrazte!
Ako začať

Špeciálne vlastnosti

Zbavte sa problémov pri dlhých cestách s
400 vysokorýchlostnými nabíjacími stanicami IONITY na Európskych diaľniciach.

We Charge je zabudovaný do vášho ID.

Počet nabíjacích bodov rýchlo rastie.
Nové nabíjacie stanice sú automaticky
pridávané do zoznamu.

*službu poskytuje Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Nabíjacie stanice We Charge môžete vyhľadať aj vo vašom navigačnom systéme
Volkswagen.
Použite ID. Charger na nabitie vášho ID.
doma.*

Objavte Európu
Vďaka nabíjacím staniciam po celej Európe
bude váš ďalší výlet jednoduchý a bezproblémový.
Všetko čo potrebujete je nabíjacia karta,
vďaka ktorej nabijete vozidlo na mnohých
staniciach za výhodné ceny.

Nabíjačka CCS
(do 125kW) - Vysokorýchlostné nabíjanie,
takže si dáte krátku
prestávku a môžete
hneď vyraziť.
Type 2 nabíjačka
(do 11kW)
Nabíjanie kým parkujete - doma, v práci,
alebo v meste.

Nájdite. Nabite. Vyrazte!

Vyhľadať a nájsť
Vyhľadajte najbližšie nabíjacie stanice a
najrýchlejšiu cestu k nim.

‘Nie je dosť
nabíjacích staníc!’
Fakty
Viac ako 100 000 nabíjacích bodov v Európe.
Ľahké nabíjanie doma cez Wall box.

Mýtus 1

Nabíjajte
Nabite svoj Volkswagen ID. na
niektorej z verejných nabíjacích
staníc pomocou aplikácie, alebo
nabíjacej karty.
Fakty
Krátke nabíjacie časy.
ID.3 znesie až 125 kW.

‘Nabíjanie je
nekonečné!’

Mýtus 2

Zaplaťte
Jedna nabíjacia karta - nabíjajte a plaťte v celej
Európe.
Mesačné vyúčtovanie.
Atraktívne tarify v celoeurópskej sieti vysokovýkonných nabíjacích staníc IONITY.
Sledujte svoje náklady pomocou histórie nabíjania
v aplikácii.

Otázky a odpovede

Čo je We Charge?

We Charge je nová služba Volkswagen,
ktorá vám umožňuje nabíjať vozidlo na
verejných nabíjacích staniciach v rámci
Európy a doma s použitím ID. Charger.

Čo je IONITY?

IONITY je spoločný podnik spoločností
Volkswagen Group, BMW, Daimler a Ford.
Buduje rozsiahlu sieť vysokovýkonných
nabíjacích staníc pozdĺž Európskych diaľnic.
Funguje výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Čo je ID. Charger?

Doneste si nabíjaciu stanicu domov s
ID. Charger. ID. Charger je dostupný v
troch verziách s rozdielnym nabíjacím
výkonom - do 11 kW v závislosti od
inštalácie.

Ako funguje nabíjacia karta?

Použite nabíjaciu kartu We Charge na
aktiváciu nabíjacej stanice a začnite
nabíjať.

VOLKSWAGEN AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg

Majitelia elektrických a elektronických zariadení v EÚ sú zo zákona povinní zlikvidovať zariadenie na zneškodnenie oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Táto povinnosť je
označená prečiarknutým odpadkovým košom na elektronickom zariadení. Odpadové zariadenie
sa môže v členských štátoch EÚ bezplatne vrátiť na miestne zberné miesta alebo prípadne do
vnútroštátnych systémov zberu. Za vymazanie akýchkoľvek osobných údajov uložených na
použitých elektrických alebo elektronických zariadeniach je zodpovedný používateľ.

