
1

Služba 
Audi charging
Produktová brožura
Ingolstadt | Listopad 2022

2. ze 2



Upozornění

Pro službu Audi charging byly vytvořeny dva informační 
dokumenty:

1.Polovina října 2022 první produktová brožura

2.Polovina listopadu 2022 druhá produktová brožura (tato)

Smyslem této produktové brožury je poskytnout Vám první využitelné informace o službě Audi charging.

Uvedené produktové informace odrážejí aktuální fázi vývoje.

Cílem tohoto druhého vydání je doplnit Vaše současné znalosti produktu.
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01. Poskytovatel mobilní služby
Pozadí, Elli



Poskytovatel mobilní služby Audi | Elli

CO PŘINÁŠÍ
poskytovatel mobilní služby?

JEDEN
přístupový bod
KE SPOUSTĚ

veřejných nabíjecích stanic
NAPŘÍČ

různými sítěmi

CO NABÍZÍ
Elli?

Jedná se o dceřinou 
společnost skupiny VW Group
ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA NABÍJENÍ 

A ENERGII

a současně o 
POSKYTOVATELE

různých služeb vztahujících 
se k nabíjení pro různé 

společnosti

We Charge Powerpass  Easy Charging Audi charging
NOVINKA

Charge & Fuel



6

02. Popis produktu
Funkce, síť, Plug & Charge



Popis produktu | Audi charging
Provozován společností Elli

› Váš nový společník pro nabíjení
elektrických vozů Audi

› 27 + 4 země v Evropě
bez zvláštních poplatků za e-roaming

› Přibližně 400 000 nabíjecích stanic
AC, DC a HPC, jejichž uvedení do provozu je plánováno

› Přibližně 900 provozovatelů nabíjecích stanic
včetně nabíjení vysokým výkonem zajišťovaného třetími stranami

› Více než 1 900 stanic IONITY* pro nabíjení   
vysokým výkonem
za zvýhodněnou cenu

› Plug & Charge**

› Integrace nástěnné nabíjecí stanice Audi

› Jeden přístupový bod - myAudi
*stav v rámci sítě IONITY v říjnu  2022
** v závislosti na konkrétním vozidle



Popis produktu | Audi charging
Země, kde bude služba dostupná

Platnost od 1. ledna 2023: V polovině roku 2023 se připojí:

Zav. leden 2023 
Zav. v pol. 2023 
Nabídka není

› Rakousko › Lotyšsko › Kypr

› Belgie › Litva › Lichtenštejnsko

› Bulharsko › Lucembursko › Malta

› Chorvatsko › Nizozemí › Portugalsko

› Česká republika › Norsko

› Dánsko › Polsko

› Estonsko › Rumunsko

› Finsko › Slovensko

› Francie › Slovinsko

› Německo › Španělsko

› Řecko › Švédsko

› Maďarsko › Švýcarsko

› Irsko › Spojené království

› Itálie
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 Allego (NL, B, D)

 BP / Aral Pulse (UK, D)

 ChargePoint (NL, UK, D)

 E.ON (napříč Evropou)

 Endesa X (E)

 Enel X (I)

 Freshmile (F)

 Mer (DK, N*, D, S)

+ další HPC-CPO 
v rámci Audi charging:

>16 000 nabíjecích stanic  ≥100 kW

IONITY HPC:
>1 900 HPC nabíjecích stanic

 Fastned (D, UK, B, CH, FR, NL)

 EnBW mobility (DACH)

 Kople, Eviny (N)

 Last Mile Solutions (NL, B)

 PRE (CZ)







Recharge (N, S, FI)

Shell NewMotion (Europe-wide)

SMATRICS (DACH)
… a mnohem více!

Popis produktu | Audi charging
Předpokládané evropské pokrytí HPC nabíjecími stanicemi 
od ledna 2023

Zavedení v
lednu 2023
Zavedení v
polovině roku
2023 Nabídka
není

Několik příkladů:



Popis produktu | Audi charging
Flexibilita – o způsobu nabíjení rozhodujete Vy

Aplikace myAudi Nabíjecí karta Plug & Charge*

* v závislosti na 
konkrétním 
vozidle

Služba Audi 
charging



Popis produktu | Audi charging
Karta Audi charging

Nabíjecí karta
Nástěnná nabíjecí stanice Audi

› Vaší nabíjecí kartu Audi charging lze propojit s Vaší nástěnnou nabíjecí stanicí Audi plus / pro, kde bude 
fungovat jako způsob autorizace

› Jedna karta, kterou můžete využívat pro nabíjení na veřejných stanicích i v domácím prostředí



Popis produktu | Audi charging
Plug & Charge

Leden 2023 Březen 2023 bude následovat

Služba Plug & Charge je dostupná v rámci celé sítě IONITY , přičemž stoupá počet dalších poskytovatelů, kteří 
ji podporují.
Bližší informace najdete v aplikaci myAudi nebo v Audi MMI.

15. únor 

Q4 e-tron

(Q8) e-tron

e-tron GT

MI
Q8 e-tron

15. březen



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Rakousko
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… a celá řada dalších!

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. has.to.be

2. EVN Energievertrieb

3. Wien Energie

4. da emobil

5. illwerke vkw

6. Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telek.

7. Energie Steiermark Kunden

8. TIWAG Tiroler Wasserkraft

9. Linz Strom

10. Innsbrucker Kommunalbetriebe



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Belgie
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ve Vaší zemi je síť dostupná

… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Allego

2. Optimile

3. Blue Corner

4. Total EV Charge

5. GreenFlux Assets

6. Shell EV Charging Solutions

7. Powerdale

8. IONITY

9. Threeforce Last Mile Solutions

10. ChargePoint



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Bulharsko

Hlavní partneři provozující sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Fines Charging

… a další ještě přijdou!



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Kypr

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

Služba bude na Kypru dostupná již brzy



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Chorvatsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Telekom

2. HEP-Opskrba

3. Porsche

4. IONITY

5. enasolAuto



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Česká republika

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. ČEZ

2. Pražská energetika

3. E.ON Energie

4. Lidl

5. CleverPower

6. ŠKO-ENERGO

7. IONITY

8. Plus4U Net



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Dánsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Clever

2. Liikennevirta

3. Spirii

4. Monta

5. Sperto

6. IONITY

7. Allego

8. Ultra-Fast Charging

9. Shell EV Charging Solutions



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Estonsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Alexela Oil

2. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Finsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Liikennevirta

2. Recharge

3. K-Auto

4. GreenFlux Assets

5. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Francie
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… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Freshmile Services

2. Shell EV Charging Solutions

3. SPBR1

4. Driveco

5. Izivia

6. Mairie de Paris

7. Indigo Park

8. Lidl

9. SIPPEREC

10. Syndicat Intercommunal



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Řecko

… a další ještě přijdou!

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. GEA Solutions

2. Wallbe



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Německo
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IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Compleo Charging Technologies

2. EnBW

3. VW Group Charging

4. Allego

5. chargeIT

6. ChargePoint

7. chargecloud

8. reev

9. Shell EV Charging Solutions

10. EWE Go



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Maďarsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a další ještě přijdou!

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. MVM Mobiliti

2. ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions

3. chargecloud

4. Drem

5. AUDI

6. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Irsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a další ještě přijdou! 

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. ESB ecars

2. ChargePoint

3. ePower

4. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Itálie
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… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Enel X Way

2. BE Charge

3. Go Electric Stations

4. Neogy

5. A2A E-mobility

6. Hera Comm

7. Ewiva

8. EMOBITALY

9. ROUTE220

10. Repower Vendita



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Lotyšsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a další ještě přijdou!

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. CSDD

2. Elektrum

3. EV Maestro

4. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Lichtenštejnsko

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích stanic 
ve Vaší zemi

Služba bude v Lichtenštejnsku dostupná již brzy



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Litva

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. IONITY

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Lucembursko

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Creos

2. Total EV Charge

3. chargecloud

4. Threeforce Last Mile Solutions

5. Losch Import

6. ChargePoint

7. Kuwait Petroleum

8. Shell EV Charging Solutions

9. Porsche Sales & Marketplace



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Malta

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích stanic 
ve Vaší zemi

Služba bude na Maltě dostupná již brzy



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Nizozemí
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… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Threeforce Last Mile Solutions

2. Allego

3. EVBox

4. GreenFlux Assets

5. InCharge

6. Vattenfall

7. Shell EV Charging Solutions

8. Abel&co

9. Cooperatie AVIA

10. BP



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Norsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a další ještě přijdou!

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Recharge

2. Kople

3. Eviny Elektrifisering

4. Liikennevirta

5. IONITY

6. Ultra-Fast Charging

7. Porsche Sales & Marketplace

8. Shell EV Charging Solutions



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Polsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a další ještě přijdou!

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. GreenWay

2. Elocity

3. EV PLUS

4. Threeforce Last Mile Solutions

5. Columbus Energy

6. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Portugalsko

Hlavní partneři provozující sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

Služba bude v Portugalsku dostupná již brzy 

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Rumunsko

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Renovatio Asset Management

2. E.ON Energie

3. CIVITRONIC

4. Lidl

5. has.to.be



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Slovensko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Západoslovenská energetika

2. GreenWay

3. Lidl

4. SEAK

5. JUFI Group

6. IONITY



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Slovinsko

IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

Hlavní partneři provozující sítě nabíjecích 
stanic ve Vaší zemi

1. Petrol

2. Porsche

3. IONITY

4. Plan-net solar



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Španělsko
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… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Endesa X Way

2. Iberdrola

3. Wenea Mobile Energy

4. EDP CLIENTES

5. GRUPO EASYCHARGER

6. GiC - Gestion Inteligente de Cargas

7. VW Group Charging

8. IONITY

9. IBIL Gestor de Carga de VE

10. GreenFlux



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Švédsko
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ve Vaší zemi je síť dostupná

… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Mer

2. Liikennevirta

3. Recharge

4. Park & Charge

5. Qwello

6. IONITY

7. Liikennevirta

8. Lidl

9. Allego

10. UFC



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Švýcarsko
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IONITY
ve Vaší zemi je síť dostupná

… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. Green Motion

2. Liikennevirta

3. eCarUp

4. MOVE Mobility

5. Repower

6. IBAarau | eniwa

7. Energiedienst

8. IONITY

9. ChargePoint

10. AMAG



Popis produktu | Audi charging
Pokrytí na Vašem trhu - Spojené království
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… a celá řada dalších! 

10 největších partnerů provozujících sítě 
nabíjecích stanic ve Vaší zemi

1. BP Chargemaster

2. ubitricity

3. Shell EV Charging Solutions

4. Osprey Charging Network

5. ESB Group

6. ChargePoint

7. Allego

8. Franklin EV

9. Alfa Power

10. IONITY



INTERNÍ

03. Vztah k předchozí
službě pro zprostředkování 
nabíjení
Služba e-tron Charging Service
(poskytovatel DCS)



Předchozí služba e-tron Charging Service
Přechod na novou službu a poskytování předchozí služby v roce 2023

Leden 2023 Prosinec 2023

Služba e-tron Charging Service (poskytovatel DCS)

Audi charging (Elli)

› Předchozí poskytovatel služby e-tron Charging service bude službu pro stávající zákazníky, kterým stále 
běží předplatné, provozovat i v roce 2023, a to až do doby, kdy jim předplatné skončí.
Po 31. prosinci 2022 nebude možné uzavírat nové smlouvy ani přihlašovat nové účty.

› Zbrusu nová služba Audi charging bude spuštěna 1. ledna 2023, přičemž se k jejímu využívání mohou 
přihlásit všichni uživatelé vozů Audi s BEV nebo PHEV pohonem. Služba Audi charging bude dostupná také 
pro zákazníky, kteří využívali předchozí službu eCS.

› Ukončení smlouvy (přechod) s předchozím provozovatelem, který poskytoval službu e-tron Charging
Service není možné před uplynutím smluvní doby.

Souběžný provoz

Spuštění



Předchozí služba e-tron Charging Service
Výhody služby Audi charging při srovnání

Audi charging je obdobnou, ale vylepšenou, službou:

› Srovnatelně vysoké pokrytí sítě (přibližně 400 000 nabíjecích stanic, což stále roste)

› Stejná akce „1. rok bez paušálních poplatků“ pro zákazníky řídící plně elektrické vozy
(BEV)

› Vyšší pokrytí v evropských zemích než měla služba e-tron Charging Service
(31 vs. 26)

› Nová cenová politika (nižší sazby, jednodušší sladěný model ceníku)

› Rozšíření struktury tarifů (větší flexibilita díky třetímu tarifu bez základního
paušálního poplatku)

› Zákazníci získají jeden přístupový bod - kompletní integrace v rámci aplikace myAudi

› Integrace s nástěnnou nabíjecí stanicí Audi (novinka)

›  Plug & Charge funkce jsou stále zahrnuty* (v rámci všech tarifů)
* v závislosti na konkrétním vozidle



INTERNÍ

04. Uživatelské rozhraní
Aplikace myAudi, webové stránky, Audi MMI



Uživatelské rozhraní | Audi charging
Aplikace myAudi – jeden přístupový bod pro předplacené služby

Funkce vozidla Produktové
informace

Představení 
produktu

Správa 
předplacených 

služeb

Historie 
nabíjení

Informace 
o cenách

a předplatném

Nejedná se o 
definitivní 



Uživatelské rozhraní | Audi charging
Web - jak nás naši zákazníci najdou?

› Vzor webové stránky pro službu Audi charging bude pro generální dovozce dostupný v systému Content
Management System (CMS) začátkem prosince 2022.

› Úkolem trhů je lokalizovat obsah a přidat ho v rámci místního portálu do doby, kdy má být služba spuštěna 
(1. leden 2023)

› Tato webová stránka je jediným zdrojem informací o produktu – žádný nezávislý portál nebude k dispozici!

Náhled zobrazení sítěProduktové informace

Ceník



Uživatelské rozhraní | Audi charging
Na cestách lze najít nabíjecí stanice v rozhraní Audi MMI a v aplikaci 
myAudi (1/2)

Počínaje 1. lednem 2023:
› Body zájmu označené kruhovým logem Audi označují nabíjecí stanice dostupné v rámci obou služeb, tedy Audi charging i e-tron Charging Service.

Rozhraní Audi MMI Aplikace myAudi

Logika zobrazení:
Audi charging a

e-tron Charging Service

Nejedná se o definitivní vzhled stránek

› Minimum nabíjecích stanic, které spadají jen pod jednu službu nebo nespadají pod žádnou z nabíjecích služeb, je označeno symbolem bez loga 
Audi.



Uživatelské rozhraní | Audi charging
Na cestách lze najít nabíjecí stanice v rozhraní Audi MMI a v aplikaci 
myAudi (2/2)

Počínaje 1. lednem 2023:
› Podporované nabíjecí služby jsou zobrazeny na stránkách s informacemi o bodech zájmu, což platí pro rozhraní 

Audi MMI i aplikaci myAudi.

Rozhraní Audi MMI

Aplikace myAudi

Služba Audi charging

Služba Audi 
chargingFiltry

Loga

Loga

Nejedná se o definitivní vzhled stránek

› Mimo to jsou v aplikaci my Audi dostupné filtry služby Audi charging



Uživatelské rozhraní | Audi charging
Preferování podporovaných nabíjecích stanic v rozhraní Audi MMI

Rozhraní Audi MMI

Preferovat službu Audi charging

› Dojde k přejmenování vybraného pole z „e-tron charging service“ na „Audi charging service“.

Počínaje 1. lednem 2023:

› Pokud si zákazníci nastaví preference pro nabíjecí služby v plánovači cesty e-tron budou do trasy zahrnuty také
nabíjecí stanice dostupné prostřednictvím obou služeb, e-tron Charging Service (stará) a Audi charging (nová)
bez ohledu na název služby.

Se změnou modelového roku (polovina roku 2023):



INTERNÍ

05. Uživatelský zážitek 
a cesta zákazníka
Stránka předplacené služby a zobrazení nákladů v rámci aplikace myAudi



myAudi demo | Audi charging

Nejedná se o definitivní vzhled stránek

› Veškeré funkce jsou dostupné v aplikaci myAudi
› Ceny uvedené v demoverzi jsou zde jen pro představu. Informace o cenách získáte v ceníku 

pro Vaši konkrétní zemi.
› Zobrazené stránky nemusejí kompletně zachycovat finální vzhled aplikace.

PRO SPUŠTĚNÍ DEMOVERZE STISKNĚTE TOTO TLAČÍTKO



Fakturace | Audi charging

› Jedna měsíční faktura pro každou zemi jednoduché
a pohodlné

› Všechny transakce pro nabíjení zahrnuté v jednom
vyúčtování souhrnný přehled napříč různými sítěmi 
a zeměmi

› Plná transparentnost nákladů na nabíjení přehled
o nákladech a jednoduchý způsob refundace (pokud
je na místě)

Společnost Elli (Volkswagen Group Charging GmbH) je právně 
odpovědným dodavatelem, který službu Audi charging fakturuje.

Šablona faktury je předmětem změny



INTERNÍ

06. Nabídka předplacených 
služeb
Ceník



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Rakouska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího 
dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,21 € / min. 0,14 € / min. 0,12 € / min.

DC / HPC 0,79 € / min. 0,64 € / min. 0,58 € / min. 

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Belgie1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího 
dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,58 € / kWh 0,48 € / kWh 0,43 € / kWh

DC / HPC 0,79 € / kWh 0,62 € / kWh 0,56 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Bulharska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,10 lev / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,29 lev / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 lev / měsíc 15,99 lev / měsíc
28,99 lev / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 lev / měsíc2

AC 1,17 lev / kWh 0,98 lev / kWh 0,88 lev / kWh

DC / HPC 1,58 lev / kWh 1,25 lev / kWh 1,13 lev / kWh

IONITY 1,54 lev / kWh 1,54 lev / kWh 0,68 lev / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Chorvatska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Kypru1

Poplatky za blokování nabíjecí stanice budou brzy zveřejněny

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc již brzy
již brzy

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC již brzy již brzy již brzy

DC / HPC již brzy již brzy již brzy

IONITY již brzy již brzy již brzy

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh České republiky1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 1,37 Kč / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 4,10 Kč / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 Kč / měsíc 170,00 Kč / měsíc 365,00 Kč / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 Kč / měsíc2

AC 13,20 Kč / kWh 8,30 Kč / kWh 7,90 Kč / kWh

DC / HPC 16,50 Kč / kWh 13,20 Kč / kWh 12,60 Kč / kWh

IONITY 21,00 Kč / kWh 21,00 Kč / kWh 9,40 Kč / kWh

Plug & Charge3 Včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Dánska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,37 kr. / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 1,12 kr. / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 kr. / měsíc 60,00 kr. / měsíc
115,00 kr. / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 kr. / měsíc2

AC 5,63 kr. / kWh 4,90 kr. / kWh 4,52 kr. / kWh

DC / HPC 7,20 kr. / kWh 5,65 kr. / kWh 5,27 kr. / kWh

IONITY 5,88 kr. / kWh 5,88 kr. / kWh 2,69 kr. / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Estonska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,12 € / min. 0,08 € / min. 0,07 € / min. 

DC / HPC 0,60 € / min. 0,42 € / min. 0,35 € / min. 

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,36 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Finska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 6,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,10 € / min. 0,07 € / min. 0,07 € / min. 

DC / HPC 0,75 € / min. 0,57 € / min. 0,54 € / min. 

IONITY 0,79 € / min. 0,79 € / min. 0,35 € / min. 

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Francie1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc 14,99 € / měsíc
Promoakce pro vozy Audi BEV

První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,12 € / min. 0,08 € / min. 0,07 € / min. 

DC / HPC 0,60 € / min. 0,42 € / min. 0,35 € / min. 

IONITY 0,69 € / kWh 0,69 € / kWh 0,36 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Německa1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. |

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc 14,99 € / měsíc
Promoakce pro vozy Audi BEV

První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Audi charging hub 0,45 € / kWh 0,35 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Řecka1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min.

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Maďarska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 18,40 Ft / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 55,19 Ft / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 Ft / měsíc 3 273,00 Ft / měsíc
6 140,00 Ft / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 Ft / měsíc2

AC 246,00 Ft / kWh 205,00 Ft / kWh 184,00 Ft / kWh

DC / HPC 332,00 Ft / kWh 262,00 Ft / kWh 238,00 Ft / kWh

IONITY 280,00 Ft / kWh 280,00 Ft / kWh 143,00 Ft / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Irska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,55 € / kWh 0,39 € / kWh 0,37 € / kWh

DC / HPC 0,76 € / kWh 0,49 € / kWh 0,47 € / kWh

IONITY 0,73 € / kWh 0,73 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Itálie1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Lotyšska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Litvy1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,12 € / min. 0,08 € / min. 0,07 € / min. 

DC / HPC 0,60 € / min. 0,42 € / min. 0,35 € / min. 

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,36 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Lichtenštejnska1

Poplatky za blokování nabíjecí stanice budou brzy zveřejněny

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc již brzy
již brzy

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC již brzy již brzy již brzy

DC / HPC již brzy již brzy již brzy

IONITY již brzy již brzy již brzy

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Lucemburska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,58 € / kWh 0,48 € / kWh 0,43 € / kWh

DC / HPC 0,79 € / kWh 0,62 € / kWh 0,56 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Malty1

Poplatky za blokování nabíjecí stanice budou brzy zveřejněny

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc již brzy
již brzy

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC již brzy již brzy již brzy

DC / HPC již brzy již brzy již brzy

IONITY již brzy již brzy již brzy

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Nizozemí1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 6,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,62 € / kWh 0,52 € / kWh 0,50 € / kWh

DC / HPC 0,86 € / kWh 0,66 € / kWh 0,64 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Norska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,56 kr / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 1,67 kr / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 kr / měsíc 71,99 kr / měsíc
154,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 kr. / měsíc2

AC 5,50 kr / kWh 4,25 kr / kWh 4,00 kr / kWh

DC / HPC 7,00 kr / kWh 5,25 kr / kWh 5,05 kr / kWh

IONITY 8,40 kr / kWh 8,40 kr / kWh 2,25 kr / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Polska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,23 zł / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,69 zł / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 zł / měsíc 32,99 zł / měsíc
69,99 zł / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 zł / měsíc2

AC 2,73 zł / kWh 2,26 zł / kWh 2,03 zł / kWh

DC / HPC 3,72 zł / kWh 2,92 zł / kWh 2,64 zł / kWh

IONITY 3,69 zł / kWh 3,69 zł / kWh 1,70 zł / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Portugalska1

Poplatky za blokování nabíjecí stanice budou brzy zveřejněny

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc již brzy
již brzy

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC již brzy již brzy již brzy

DC / HPC již brzy již brzy již brzy

IONITY již brzy již brzy již brzy

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Rumunska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,24 RON / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,73 RON / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 RON / měsíc 38,99 RON / měsíc
73,99 RON / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 RON / měsíc2

AC 2,95 RON / kWh 2,46 RON / kWh 2,21 RON / kWh

DC / HPC 3,98 RON / kWh 3,14 RON / kWh 2,85 RON / kWh

IONITY 3,88 RON / kWh 3,88 RON / kWh 1,72 RON / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Slovenska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,60 € / kWh 0,50 € / kWh 0,45 € / kWh

DC / HPC 0,81 € / kWh 0,64 € / kWh 0,58 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Slovinska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 7,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,12 € / min. 0,08 € / min. 0,07 € / min. 

DC / HPC 0,60 € / min. 0,42 € / min. 0,35 € / min. 

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,35 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Španělska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 € / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 € / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 21:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 € / měsíc 6,99 € / měsíc
14,99 € / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 € / měsíc2

AC 0,55 € / kWh 0,43 € / kWh 0,41 € / kWh

DC / HPC 0,69 € / kWh 0,55 € / kWh 0,53 € / kWh

IONITY 0,79 € / kWh 0,79 € / kWh 0,36 € / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Švédska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,52 kr / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 1,56 kr / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 kr / měsíc 75,00 kr / měsíc
165,00 kr / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 kr. / měsíc2

AC 6,50 kr / kWh 4,50 kr / kWh 4,30 kr / kWh

DC / HPC 8,30 kr / kWh 5,15 kr / kWh 4,95 kr / kWh

IONITY 8,70 kr / kWh 8,70 kr / kWh 3,30 kr / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Švýcarska1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 CHF / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,15 CHF / min. po uplynutí 90 min. |

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne 

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 CHF / měsíc 6,99 CHF / měsíc
14,99 CHF / měsíc

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0,00 CHF / měsíc2

AC 0,73 CHF / kWh 0,58 CHF / kWh 0,56 CHF / kWh

DC / HPC 0,82 CHF / kWh 0,71 CHF / kWh 0,69 CHF / kWh

IONITY 0,79 CHF / kWh 0,79 CHF / kWh 0,35 CHF / kWh

Audi charging hub 0,45 CHF / kWh 0,35 CHF / kWh 0,35 CHF / kWh

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



Nabídka předplacených služeb | Audi charging
Plány a cenová politika pro trh Spojeného království1

Poplatky za blokování stanice (vztahují se na všechny tarify)
AC: 0,05 £ / min. po uplynutí 180 min. | DC / HPC: 0,14 £ / min. po uplynutí 90 min. 

Poplatek za blokování AC nabíjecích stanic není účtován v době od 9:00 do 9:00 následujícího dne.

1  Vždy si prosím informace o cenách ověřte v platném ceníku pro Vaši zemi. Ceny jsou stanovovány výhradně společností Elli (Volkswagen Group Charging GmbH).
2  Vztahuje se pouze na nové plně elektrické vozy Audi. Propagační akci lze využít pouze jednou za životní cyklus vozu.
3  Závisí na konkrétním vozidle.

Služba Audi charging
Tarif předplatného Základní (Basic) plus pro

Základní poplatek 0,00 £ / měsíc 6,95 £ / měsíc 
12,95 £ / měsíc 

Promoakce pro vozy Audi BEV
První rok 0.00 £ / měsíc2

AC 0,48 £ / kWh 0,38 £ / kWh 0,35 £ / kWh 

DC / HPC 0,63 £ / kWh 0,48 £ / kWh 0,43 £ / kWh 

IONITY 0,69 £ / kWh 0,69 £ / kWh 0,31 £ / kWh 

Plug & Charge3 včetně včetně včetně

Smluvní období 12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)

12 měsíců
(není automatické prodloužení)



INTERNÍ

07. Péče o zákazníka
Rozsah, kontaktní údaje



Péče o zákazníka | Audi charging
Rozsah a hranice

Péče 
o zákazníky Audi 

Péče 
o zákazníka Elli

Elli
péče o zákazníkaPéče o zákazníka +

Dotazy k značce Audi

 Problémy se zařízením 
pro nabíjení v 
domácích podmínkách

 Obecné a podrobné 
dotazy týkající se vozu

 Dotazy týkající se 
produktů Audi

 Silniční asistenční 
služba v případě 
poruchy vozidla

Obecné dotazy ohledně nabíjení na veřejných stanicích

 Jakým způsobem nabíjet BEV vůz na veřejné 
nabíjecí stanici?

 Jak získat informace o službě Audi charging?

 Jak si plánovat cestu v elektrickém voze?

 Kde si lze předplatit službu Audi charging?

 Jak nabíjení probíhá? (Např. typ kabelu, 
autorizace, konektory)

 Jak aktivovat službu Plug & Charge

Dotazy ke smlouvě

 Dotazy týkající se CPO 
fakturace

 Problémy s přístupem

 Základní dotazy týkající 
se vozu

 Nefunkční RFID karta

 Dotazy týkající se 
konkrétně nabíjení na 
veřejných stanicích, např. 
zpětné vazby stanice

 Změna způsobu platby, 
např. nová VISA karta

Call centrum provozovatele nabíjecí stanice (CPO)

Audi

Společnosti Audi a Elli se zaměřují na specifické dotazy, 
ale mohou zodpovědět i celou škálu obecných dotazů.

• Problémy při nabíjení na veřejné stanici  Pouze CPO může na dálku restartovat nabíjecí stanici
• Přímá zpětná vazba pro bod zájmu (např. při poškození/blokování nabíjecí stanice)



Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Rakousku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Němčina
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Belgii

Provozní doba Pondělí – neděle
6:00 – 22:00 (němčina)
9:00 – 17:30 (francouzština) 
Volání zpět (holandština)

Jazyky Němčina 
Francouzština 
Holandština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Bulharsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 2 100 668
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Chorvatsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 0800 7741
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky na Kypru

Provozní doba Již brzy

Jazyky Již brzy

Kontakty Již brzy



Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v České republice

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Dánsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Estonsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Finsku

Provozní doba Volání zpět

Jazyky Finština

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Francii

Provozní doba Pondělí – Neděle 
9:00 – 17:30

Jazyky Francouzština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Německu

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Němčina
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Řecku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Maďarsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Irsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Itálii

Provozní doba Pondělí – Neděle 
9:00 – 17:30 

Jazyky Italština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Lotyšsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 800 – 0 5878
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Lichtenštejnsku

Provozní doba Již brzy

Jazyky Již brzy

Kontakty Již brzy



Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Litvě

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Lucembursku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
9:00 – 17:30 

Jazyky Francouzština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky na Maltě

Provozní doba Již brzy

Jazyky Již brzy

Kontakty Již brzy



Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Nizozemí

Provozní doba Volání zpět

Jazyky Holandština

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Norsku

Provozní doba Pondělí – Pátek 
9:00 – 17:30

Jazyky Norština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Polsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Portugalsku

Provozní doba Již brzy

Jazyky Již brzy

Kontakty Již brzy



Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Rumunsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 0800 – 8 90 515
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky na Slovensku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky v Slovinsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Španělsku

Provozní doba Pondělí – Neděle 
9:00 – 17:30 

Jazyky Španělština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Švédsku

Provozní doba Pondělí – Pátek 9:00 – 17:30

Jazyky Švédština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Švýcarsku

Provozní doba Pondělí – neděle
6:00 – 22:00 (němčina)
9:00 – 17:30 (francouzština, italština)

Jazyky Němčina 
Francouzština 
Italština
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


Péče o zákazníka | Audi charging
Pokrytí a komunikační jazyky ve Spojeném království

Provozní doba Pondělí – Neděle 
6:00 – 22:00

Jazyky Angličtina
včetně volání zpět v místním 
jazyce

Kontakty 00800 – 11 55 77 99
audi-support@elli.eco

mailto:audi-support@elli.eco


INTERNÍ

08. Přechod zákazníků 
na nový systém
Přechod ze služby e-tron Charging Service (DCS) k službě 
Audi charging (Elli)



Zákazník Audi
aktuálně využívající službu e-tron Charging Service (DCS)

Zákazník Audi
registrovaný k využívání služby Audi charging (Elli)

› Zákazník si i nadále užívá plné výhody služby e-tron
Charging Service.

› Předplatné služby e-tron Charging Service běží až do 
konce smluvně dané doby, což je nejpozději 31. 
prosince 2023.

› Výhody poskytované společností Audi
nejsou omezeny

› Nový zákazník je během nákupu vozidla, 
procesu dodání a předání vozu a cesty 
zákazníka směrován ke službě Audi charging.

› Promoakce Audi je plánována na první rok 
využívání předplacených služeb po zakoupení 
nového plně elektrického vozu Audi

Dříve
Zákazník e-tron Charging Service (DCS)

Nově
Zákazník Audi charging (Elli)

Předchozí služba e-tron Charging Service
Profily zákazníků v roce 2023

CÍL: při zakoupení každého nového plně elektrického vozu Audi bude zákazník těžit z promoakce Audi 
(jeden rok bez základního paušálního poplatku), což lze využít jen jednou za celou dobu životnosti vozu



Současní zákazníci e-tron Charging Service, jejichž předplatné 
brzy vyprší (<1 měsíc):
jsou informováni o ukončení této služby
jsou informováni o službě Audi charging
mají možnost najít si informace o službě Audi charging

›    Informace o ukončení služby 
e-tron Charging Service

›    Informování 4 týdny 
před koncem platnosti 
individuálního předplatného, 
což se bude dít průběžně 
od 1. prosince (smlouvy 
uzavřené na rok)

›    Odkázání na službu Audi 
charging a ChargeNow
(vlastní produkt společnosti 
DCS, který funguje jen 
v 5 zemích, nižší přidaná 
hodnota), které si lze nově 
objednat.

Tisková zpráva
Audi charging

E-mail
Zpráva na rozloučenou

W
H

O
CO

›    Služba Audi charging je 
představena jako 
nástupce služby e-tron 
Charging Service 1. 
prosince  2022.

›    Veřejnosti jsou 
představeny možnosti 
a výhody produktu, 
včetně ceníků a pokrytí

Zákazníci služby 
e-tron Charging Service

Veřejnost

Veřejnost
si může dohledat informace o službě Audi charging

Fáze 1
Zahájení v prosinci 2022

Web produktu
Služba Audi charging

›    Generální dovozci Audi 
provedou lokalizaci na 
webových stránkách Audi 
provozovaných 
společností Audi AG, které 
jsou dostupné v 
mezinárodní i lokálních 
verzích

Veřejnost

Předchozí služba e-tron Charging Service
Cesta zákazníků, kteří využívají službu e-tron Charging Service (1/2)

Ředitelství a trhy Ředitelství a trhy



Předchozí služba e-tron Charging Service
Cesta zákazníků, kteří využívají službu e-tron Charging Service (2/2)

Řidiči vozů Audi využívající předchozí 
službu e-tron Charging Service
se mohou zaregistrovat 

k využívání služby Audi charging
jsou prostřednictvím aplikace 

myAudi seznámeni s produktem
a s příslušnou nabídkou Audi
charging platnou pro jejich
vozidlo
jsou osloveni v rámci

marketingové (CRM) kampaně

›    Již není možné uzavírat 
nová předplatná pro službu 
e-tron Charging Service

›    Omezení obsahu pro službu 
e-tron Charging Service
portál, generální dovozci 
budou komunikaci 
přesměrovávat na službu 
Audi charging

›    Služba zůstane aktivní pro 
zákazníky, kteří mají stále 
platné předplatné, takže ji 
mohou využívat až do konce 
smluvního období

Spuštění
Audi charging

Uzavření možnosti 
předplacení služby

e-tron Charging Service

W
H

O
W

H
AT

›    Spuštění služby Audi
charging

›    Pro řidiče vozů Audi dojde 
k otevření možnosti 
sjednat si předplatné 
v aplikaci myAudi

Fáze 2
Spuštění 1. ledna 2023

Řidiči vozů Audi (BEV/PHEV); 
Zákazníci předchozí služby eCS

Řidiči vozů Audi 
(BEV/PHEV)

Novinky a 
představení
Aplikace myAudi 
/ web

›   Služba Audi charging je 
inzerovaná v aplikaci 
myAudi, kde dojde 
k přesměrování na novou 
část

›    V rámci aplikace (a na 
webu) myAudi je hned pod 
informacích o vlastním 
voze představení služby 
Audi charging společně 
s odkazem na předplatné

Řidiči vozů Audi 
(BEV/PHEV)

›    Společnost Audi míří 
s inzercí služby Audi 
charging na všechny 
uživatele aplikace myAudi
vlastnící vozy s BEV/PHEV 
pohonem

›    Aby zákazníkům mohl přijít 
informační e-mail, je nutné 
mít od nich souhlas se 
zasíláním marketingových 
informací

Řidiči vozů Audi 
(BEV/PHEV)

E-mail 
CRM kampaň
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09. Úkoly pro generální 
importéry
Služba Audi charging



Úkoly pro generální importéry | Audi charging

LOKALIZACE
obsah na webových 

stránkách

ZAŘÍZENÍ POTŘEBNÉHO
nabíjecí karty

ŠKOLENÍ
v rámci organizace

INFORMOVÁNÍ
zákazníků

Školení pro službu Audi probíhá v rámci Audi Q8 e-tron Central Launch Experience (CLX), zavedení v roce 2022. 
školicí materiály lze najít již nyní v Audi Knowledge Tank (AKT).
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LOKALIZACE
obsah na webových stránkách

 Ukončit propagaci předchozí služby e-tron Charging Service prostřednictvím digitálních kanálů, 
a to od 1. ledna  2023 dále.

 Odebrat odkazy a informace o předchozí službě  e-tron Charging Service ze svých webových stránek s platností 
od 1. ledna 2023.

 Přestat rozdávat jakékoli vouchery na službu e-tron Charging Service.

 Přeložit a zveřejnit na webových stránkách informace o službě Audi charging co nejdříve to bude možné 
(nejpozději do dne spuštění služby). Prosím pamatujte, že společnost Elli nebude ani v budoucnu zavádět 
žádnou svou speciální webovou stránku, takže budou dané informace komunikovány jen přes společnost Audi.

 Potvrdit lokalizaci a spuštění webu s informacemi o službě Audi charging a předat společnosti AUDI AG URL 
této stránky.

 Ze stránek čistě elektrických a PHEV modelů odkazovat na službu Audi charging.
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 Ukončit propagaci předchozí služby e-tron Charging Service prostřednictvím vlastní prodejní organizace s platností 
od 1. ledna 2023 dále.

 Vyškolit své zástupce, aby dokázali zákazníkům využívajícím předchozí službu e-tron Charging poradit s dalšími 
kroky.

 Vyškolit své zástupce, aby dokázali zákazníkům využívajícím předchozí službu e-tron Charging pomoci s přechodem 
na službu Audi charging.

 Zahájit marketingovou komunikaci a propagovat službu Audi charging při prodeji všech vozů BEV/PHEV.
 Vyškolit své zástupce, aby dokázali zákazníkům poskytnout podporu pro sjednání služby Audi charging ještě 

před předáním vozu.

ŠKOLENÍ
v rámci organizace

 Vyškolit své zástupce, aby byli schopní předat správné kontakty na podporu služby Audi charging.
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 Zlikvidujte nabíjecí karty předchozí služby e-tron Charging Service 1. ledna 2023, protože nebude možné sjednat 
žádné nové předplatné a karty předchozí služby e-tron Charging Service nejsou kompatibilní se službou Audi 
charging.
Tento krok prosím proveďte v souladu s místní předpisy pro ekologickou likvidaci odpadů.

 Uveďte prosím adresu, na kterou chcete zaslat první sadu karet pro službu Audi charging
 Sami spravujte objednávky pro svůj trh tím, že budete komunikovat přímo se společností Elli, a to 

prostřednictvím e-mailu mspcards@elli.eco.

ZAŘÍZENÍ POTŘEBNÉHO
nabíjecí karty

 Získejte demo karty Audi charging pro testovací jízdy a jiné demonstrační účely (v souladu s uvedenými pokyny).

mailto:mspcards@elli.eco
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 Zahajte marketingovou komunikaci a propagujte službu Audi charging při prodeji všech vozů BEV/PHEV.
 Kontaktujte stávající řidiče čistě elektrických a PHEV vozů, abyste je informovali o nové službě Audi 

charging.
 Komunikujte hlavní výhody služeb pro zprostředkování nabíjení vozu a také konkrétní výhody služby Audi 

charging.

 Vyzvihněte výhody propojení služby Audi charging a nástěnné nabíjecí stanice Audi.

INFORMOVÁNÍ
zákazníků
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10. Výhled do budoucna
a diskuse

Co přijde dále, odpovědi na nejčastější dotazy



?
Vaše 

dotazy



2022 AUDI 
AG

Julian Sautner
Key Account Manager
julian.sautner@elli.eco

Alex Oschatz
Key Account Manager
alex.oschatz@elli.eco

Podpora pro generální dovozce
Elli (Volkswagen Charging GmbH)

mailto:julian.sautner@elli.eco
mailto:alex.oschatz@elli.eco
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Příloha 1
Demo předplatné služby Audi charging pro prodejní partnery a importéry



Služba Audi charging
Demo předplatné prodejní partnery a importéry

V 1.0
Riccardo Cocchini (I/VT-
51) 24.11.2022



INTERNÍ

136 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní 
partnery/dovozce

Fakta
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

Předmět

› Plány předplatného služby Audi charging pro vozové parky v rámci prodejních organizací Audi

Uživatelské skupiny

› Flotily předváděcích a servisních vozů patřící generálnímu dovozci

› Flotily předváděcích a servisních vozů patřící partnerům pro prodej vozů Audi

Účel

› Předvedení služby Audi charging potenciálním zákazníkům v rámci testovací jízdy a představení produktu

› Tato varianta předplatného nabízí možnost spolehnout se na předplacenou službu pro zprostředkování nabíjení, která se
vztahuje na několik vozů

› Využitím tohoto typu předplacené služby nedojde k tomu, že by konečný zákazník následně neměl nárok na roční osvobození
od placení paušálního poplatku

Náklady

› Základní poplatek a náklady na využitou energii dle platného ceníku

› Na tuto variantu se nevztahuje žádná promoakce

24.11.2022



Co je nutné…
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

Vaše
obchodní adresa

Vaše korporátní
e-mailová adresa

A

Vaše korporátní
kreditní karta

Chytrý telefon nebo tablet 
s aplikací myAudi

137 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní 
partnery/dovozce

INTERNÍ

Nevyplněná
Karta Audi charging

24.11.2022
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138 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní 
partnery/dovozce

Tři kroky…
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

24.11.2022

01

02

03

Vytvořte si účet myAudi
a zaregistrujte svůj vůz

Sjednejte si předplatné služby Audi charging
s využitím základního nebo plus plánu

Aktivujte svou nabíjecí kartu Audi charging
pro demonstrativní účely
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139 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní 
partnery/dovozce

Tři kroky…
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

24.11.2022

01

02

03

Vytvořte si účet 
myAudi
a zaregistrujte svůj vůz

Sjednejte si předplatné 
služby Audi charging
s využitím základního nebo plus plánu

Aktivujte svou nabíjecí 
kartu Audi charging
pro demonstrativní účely



Otevřete aplikaci myAudi a klepněte 
na možnost Let’s go (Začít)

01 Jak: vytvořit účet myAudi
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

140 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní partnery/dovozce

1

Klepněte na Create account (Vytvořit účet)
a postupujte dle pokynů pro standardní registraci
Pro každé předplatné služby Audi charging budete 

potřebovat jeden účet myAudi

2

INTERNÍ
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Klepněte na Add without card
(Přidat bez karty)

3

Přihlaste se
a klepněte na Add my Audi

(Přidat mé Audi)

4

01 Jak: vytvořit účet myAudi
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

INTERNÍ
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Klepněte na Enter Vechicle Code in vehicle (Zadat ve voze kód vozu),
a pak přeskočte další kroky

Tím se vyhnete registraci hlavního uživatele ještě před sjednáním služby
Audi charging, což by mohlo narušit integritu promoakce Audi

5

Vepište nebo naskenujte VIN číslo 
vozidla a klepněte na Add (Přidat)

6

01 Jak: vytvořit účet myAudi
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

INTERNÍ

XXX
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143 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní 
partnery/dovozce

Tři kroky…
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

24.11.2022

01

02

03

Vytvořte si účet 
myAudi
a zaregistrujte svůj vůz

Sjednejte si předplatné 
služby Audi charging
s využitím základního nebo plus plánu

Aktivujte svou nabíjecí 
kartu Audi charging
pro demonstrativní účely
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02 Jak: předplatit službu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

7

2

Klepněte na
Agree and transfer data

(Potvrdit a odeslat 
informace)

1

Klepněte na banner Audi charging,
který můžete najít ve spodní části 

přehledu vozidla v účtu myAudi

INTERNÍ
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7

3

Rolováním doleva a doprava si vyberte plán
basic (základní) nebo plus

(plán Pro se zde nebude zobrazovat, protože není zadán hlavní uživatel)

4

Zadejte své údaje
a klepněte na Continue (Pokračovat)

02 Jak: předplatit službu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

INTERNÍ



146 AUDI AG   I/VT-51, I/R3    Demonstrativní předplatné pro prodejní partnery/dovozce

7

Zadejte údaje o kreditní kartě
a klepněte na Continue (Pokračovat)

5

Zvolte možnost I already own a charging card (Již vlastním 
nabíjecí kartu) a klepněte na Continue (Pokračovat), díky čemuž 

můžete použít kartu, kterou máte na skladě

02 Jak: předplatit službu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

6

INTERNÍ
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7

7

Potvrďte souhlas s podmínkami a pravidly
a klepněte na Order Audi charging (Objednat službu 

Audi charging)

Předplatné bylo úspěšně sjednáno
> Nyní prosím přejděte k aktivaci své nabíjecí karty

02 Jak: předplatit službu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

8

INTERNÍ
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partnery/dovozce

Tři kroky…
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

24.11.2022

01

02

03

Vytvořte si účet 
myAudi
a zaregistrujte svůj vůz

Sjednejte si předplatné 
služby Audi charging
s využitím základního nebo plus plánu

Aktivujte svou nabíjecí 
kartu Audi charging
pro demonstrativní účely
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7

1

V aplikaci myAudi klepněte 
na záložku User (Uživatel) a zvolte 

možnost Audi charging

Klepněte na Charging card
(Nabíjecí karta)

03 Jak: aktivovat kartu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

2

INTERNÍ
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7

3

Klepněte na Continue
(Pokračovat)

Zadejte nebo naskenujte čilo karty Audi 
charging a klepněte na Continue

(Pokračovat) 

03 Jak: aktivovat kartu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

4

INTERNÍ
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5

Vaše karta byla
aktivována

Vše je 
nastaveno!

03 Jak: aktivovat kartu Audi charging
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

INTERNÍ
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partnery/dovozce

INTERNÍ

Potřebujete více karet Audi charging?
Jedna karta vyžaduje sjednání jednoho předplatného.
Jedno předplatné vyžaduje jeden účet myAudi.
Otevřete si prosím tolik účtů myAudi, kolik potřebujete karet 
Audi charging, a celý proces opakujte.

Jak: provést registraci
Audi charging – řešení pro prodejní partnery

24.11.2022



Děkujeme
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