HET BEHEER VAN UW VOERTUIG
Wees onderdeel van de verandering

VERSCHILLENDE OPLAAD
MOGELIJKHEDEN
Particulier laden
Met privé opladen kunt u uw voertuig opladen in uw garage of op de parkeerplaats van uw bedrijf.
Dankzij de huidige Europese regelgeving is het ook in privécomplexen mogelijk om een laadstopcontact
of een Wall Box te installeren.
Alle oplaadoplossingen voor huishoudelijk gebruik zijn veilig en respecteren volledig het normale
huishoudelijke elektrische verbruik, aangezien alle voertuigen zijn ingesteld in termen van laadtijd en
absorberend vermogen.
Onze medewerkers zullen u adviseren over de oplaadoplossing die het beste past bij uw
mobiliteitsbehoeften.
Drie oplossingen voor particulieren:
Standaard oplaadstopcontact: een schuko-oplaadstekker waarop u
de kabel kunt aansluiten die bij het voertuig is geleverd en waarmee
u in één nacht uw voertuig zelf kunt opladen, met voldoende
autonomie om in de meeste dagelijkse behoeften te voorzien
(volledig opladen - elektrisch niet compleet).
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Domestic Tool: Een optie die beschikbaar is bij alle elektrische FCAvoertuigen waarmee u uw auto sneller en in totale veiligheid kunt
opladen. Het is een stroomomvormer waarmee u een auto met
stekker in minder dan 4 uur kunt opladen en een volledig elektrische
auto in minder dan 10 uur, wat gelijk staat aan één nacht.
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Mobility Store
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Wall Box: Het is een elektrische stroomomvormer die hogere
vermogens aankan, voldoende om een elektrische auto in minder dan
8 uur volledig op te laden en een plug-in in minder dan 2 uur.

Alle oplaadoplossingen voor huishoudelijk gebruik zijn veilig en respecteren volledig het normale
huishoudelijke elektrische verbruik, aangezien alle voertuigen zijn ingesteld in termen van laadtijd en
absorberend vermogen.
Onze consultants zullen u adviseren over de oplaadoplossing die het beste past bij uw
mobiliteitsbehoeften en het energetisch vermogen van uw woning.
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Laden op publieke locaties
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Mobility
Store

Met meer dan 150.000 oplaadpunten in Europa groeit het netwerk van oplaadpunten voortdurend en
snel. Op nationaal grondgebied vind je twee verschillende soorten oplaadpunten:

Standaard laadpunt: met twee laadpalen van elk 22 kWh
wisselstroom. Volledig elektrische voertuigen worden in ongeveer
een uur volledig opgeladen.

Geavanceerd laadpunt: met meer stekkers maakt het mogelijk, naast
de verbeterde wisselstroom «snelladen», continu opladen (tot 50
kWh), waardoor u uw voertuig in slechts 30 minuten volledig kunt
opladen (snelladen). Voor het opladen bij dit soort oplaadpunt is de
oplaadkabel niet nodig omdat deze er al in is geïntegreerd.

Bij een lease overeenkomst zit alles inbegrepen in de maandelijkse vergoeding.
Alleen het opladen moet u zelf regelen. U kunt in alle vrijheid van uw elektrische
auto genieten. De optimale rijervaring, waarbij u bijdraagt aan het milieu.
Het kan met een Leasys mobiliteitsoplossing.

