Din vei til
We Charge

Find. Charge. Go!

We Charge –
sammen gjennom Europa
med Volkswagens ladetjeneste
Kom i gang
Lad din elektriske Volkswagen ved hjelp av ladekortet og appen:
01 Last ned den gratis We Connect ID.-appen. Den er tilgjengelig i App-Store. Eller besøk We Connect-portalen.
02 Opprett din personlige Volkswagen ID og registrer deg for We Connect.
03 Velg din We Charge-tariff.*

Oppdag Europa
Ladestasjoner over hele Europa gjør det
lett å legge ut på din neste reise.
Du kan bruke et ladekort til å lade på
mange ladestasjoner.
CCS-ladestøpsel
(opptil 125 kW) – Ta
en kort pause mens
du hurtiglader, og kjør
videre.

Type 2
(opptil 11 kW)
Lad mens du står
parkert – hjemme,
på jobb eller i byen.

04 Find. Charge. Go!
Kom enkelt i gang

Spesialfunksjoner

Avslappende langkjøring takket være de
400 europeiske IONITY-hurtigladeparkene.

We Charge er integrert i din ID.

Antall ladepunkter vokser raskt.
Nye ladestasjoner legges automatisk til i
katalogen.

*et tilbud fra Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

We Charge finnes også i navigasjonssystemet i din Volkswagen.
Bruk din ID. Charger for å lade
bilen din hjemme.*

Find. Charge. Go!

Søk og finn

Kom enkelt i gang

Finn enkelt ladestasjoner i nærheten og
kjør korteste og raskeste vei til ladestasjonen.

Charge your Volkswagen ID. at one
of the many public charging stations
using the app or charge card.

Fakta
Korte ladetider.
ID.3 kan levere opptil 125 kW.

«Det finnes for få
ladestasjoner!»
Fakta
Det finnes over 150 000 ladepunkter i Europa.
Veggbokser gjør det mulig å lade hjemme.

Myte 1

«Ladingen tar
for lang tid!»

Myte 2

Betaling

Spørsmål og svar

1 Ladekort – lad og betal over hele Europa.
Månedlig betaling.
Attraktive betingelser med IONITY High Power
Charging-nettverket som dekker hele Europa.

Hva er We Charge?

Hva er ID? Charger?

Kostnadsoversikt i appens ladehistorikk.
We Charge er den nye ladetjenesten
fra Volkswagen som lar deg lade over
hele Europa på offentlige ladesteder
og hjemme ved hjelp av Volkswagens
ID. Charger.

Hva er IONITY?

IONITY er et samarbeidsprosjekt mellom
Volkswagen-konsernet, BMW, Daimler og Ford.
Sammen bygger vi et stort nettverk av ladeparker for hurtiglading langs europeiske motorveier.
Strømmen kommer fra fornybare kilder.

Med ID. Charger får du en egen ladestasjon hjemme. ID. Charger finnes
i tre versjoner og med forskjellig
effekt – opptil 11 kW avhengig av ditt
strømanlegg.

Hvordan fungerer ladekortet?

We Charge ladekortet lar deg aktivere
ladestasjonen og lade.

VOLKSWAGEN AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg

Eiere av elektrisk og elektronisk utstyr i EU er forpliktet til å avhende utstyret separat fra
usortert husholdningsavfall. Denne plikten indikeres av avfallsdunken på hjul med et kryss
over. I EUs medlemsland kan gamle enheter returneres kostnadsfritt til lokale innsamlingspunkter eller eventuelt et nasjonalt retursystem. Sluttbrukeren er ansvarlig for å slette
eventuelle personopplysninger som er lagret på elektriske og elektroniske enheter.

