
Szolgáltató AC töltési díj DC töltési díj Töltés indítás módja Megjegyzés

149-199 Ft/kWh + 0-10 Ft/perc (120 perc után) - ALTE-GO applikáció A töltés díja oszloponként eltérő.

129-209 Ft/kWh 119-259 Ft/kWh bee by DREM applikáció A töltés díja oszloponként eltérő.
A töltők jelentős része VW kereskedések területén található, így egyes töltők csak nyitvatartási időben érhetők el.

167-172 Ft/kWh + 99 Ft kényelmi díj 190 Ft/kWh + 99 Ft kényelmi díj Emobility Solutions applikáció

159/175 Ft/kWh + 240 perc után 8 Ft/perc,
20:00-06:00 között 99 Ft/perc 189 Ft/kWh + 60 perc után 18 Ft/perc drivE.ON applikáció

159 Ft/kWh ingyenes eCharge+ applikáció Egyetlen DC oszlop helye: Pápa; töltésindításkor zárolt összeg: 12.000 Ft

159-189 Ft/kWh 95 vagy 139 Ft/kWh töltőoszlop QR kódját leolvasva,
RFID kártya betanítható

A töltés díja oszloponként eltérő. Fizetés utólag átutalással vagy bankkártyával, hetente elszámoló számla
alapján.

- 280 Ft/kWh
(havidíjas csomagban 120 Ft/kWh + 6500 Ft/hó) Ionity applikáció 12 hónapos hűségszerződéssel igényelhető havidíjas csomag

ingyenes ingyenes töltőoszlop kezelőszervei,
Lidl eCharge applikáció

Oszlopról indítva 10 perc, applikációból 30 perc után leáll a töltés.
Az AC töltők 1 fázison maximum 20 ampert (4,2 kW) adnak.

22 kW-os töltő: 135/250 Ft/kWh
43 kW-os töltő: 110 Ft/perc

22 kW-os töltő: 155 Ft/kWh
40-100 kW-os töltő: 110 Ft/perc
100+ kW-os töltő: 150 Ft/perc

Mobiliti applikáció,
Mobiliti RFID kulcstartó

Kiterjedt Roaming Európa-szerte.
A Mobiliti üzemelteti az e-mobi és a Shell Recharge töltőoszlopokat is.

149 Ft/kWh 179 Ft/kWh + 30 perc után 1 Ft/perc MOL Plugee applikáció, kútkezelő
RFID kártyával

Nissan tulajdonosoknak 15% kedvezmény az applikációban.
A kút nyitvatartási idejében a shopban is vásárolható töltés, készpénzzel vagy bankkártyával, de így magasabb a
kWh díj.
Kelet-Európa számos országában egységes applikáció.

Nova Futura
65 Ft/kWh + 1 Ft/perc vagy
79-169 Ft/kWh 99 vagy 169 Ft/kWh töltőoszlop QR kódját leolvasva,

RFID kártya betanítható A töltés díja oszloponként eltérő.

150 Ft/kWh; 150 Ft/kWh BookMyCharging applikáció RFID
betanítható

A három árazásból a felhasználó választhat a töltés indítása előtt.
A töltő előre lefoglalható 15 vagy 30 percre. Ha egy másik autós lefoglalja a következő időszeletet, akkor a
töltésünk leáll.

80-165 Ft/kWh + 65 Ft/töltés 150 Ft/kWh + 65 Ft/töltés Parkl applikáció A töltés díja oszloponként eltérő.

ingyenes - Polyfazer applikáció Az oszlop nem reteszeli a töltőkábelt, így bárki ki tudja húzni

89-250 Ft/kWh 99-139 Ft/kWh

TEApont applikáció,
töltőoszlop QR kódját leolvasva,
bármilyen RFID kártya
betanítható

*Töltésindítási díj: 69 Ft
A töltés díja oszloponként eltérő.
Bérlet vásárolható: tetszőleges összeget előre feltöltve 10% kedvezmény, taxis kedvezmény.

A táblázatban szereplő árak 2022. november 1-én érvényesek.
A táblázat aktuális verziója letölthető a Villanyautosok.hu weboldalról.



Csak akkor állj a töltőhöz, ha töltesz!

Állj át máshova, amikor befejezted a
töltésed!

Úgy parkolj, hogy a melletted lévő
helyekre más is be tudjon állni!

A kábel csatlakoztatása után ellenőrizd,
hogy elindult-e a töltés!

Ne felejtsd el lezárni a kábelt!

Ha egész éjszakára ott hagyod az autót,
akkor reggel mielőbb állj arrébb!

A villámtöltőt csak akkor használd, ha
az autód valóban villámtölthető!

Ha villámtöltőn hosszabb ideig kell
töltened, akkor légy előzékeny a többi
villanyautóssal!

Ha villámtöltőnél az autót magára
hagyod, akkor írd ki a telefonszámod!

A villámtöltőt ne foglald tovább, mint
ameddig szükséges!

Vigyázz a tisztaságra!
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