Met PlugSurfing je elektrische auto opladen in Luxemburg
PlugSurfing en Estonteco werken vanaf vandaag samen om e-rijders probleemloos te kunnen laten laden
in Luxemburg. PlugSurfers kunnen nu laden en betalen in Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk en
Luxemburg.
9 december 2014 – Het buiten de deur laden van je elektrische auto is vanaf vandaag weer een stukje
makkelijker geworden. E-rijders kunnen met PlugSurfing nu ook hun auto opladen bij de oplaadpalen
van Estonteco in Luxemburg. Vooralsnog kan dat met de PlugSurfing sleutelhanger (het “laadpasje” van
PlugSurfing). In de nabije toekomst wordt ook het starten van een laadsessie met de PlugSurfing app
mogelijk.
Luxemburg is officieel het vierde land waar PlugSurfers hun elektrische auto kunnen opladen.
Ondertussen biedt PlugSurfing voor de sleutelhanger en de app meer dan 10.000 laadpunten aan.
Gezien de gefragmenteerde staat van alle laadvoorzieningen in Europa een enorme prestatie.
PlugSurfing is daarom ook enorm verheugd de laadpunten van Estonteco aan te kunnen bieden aan alle
e-rijders in Europa.
De manier waarop PlugSurfing elektrisch rijden benadert is van essentieel belang voor het slagen van
elektrisch rijden in het algemeen. PlugSurfing biedt niet alleen met de PlugSurfing app e-rijders de juiste
informatie om laadpunten te kunnen vinden, ook kunnen laadpaaleigenaren en e-rijders elkaar
moeiteloos vinden dankzij het PlugSurfing betaalsysteem. Dat is zowel een must voor e-rijders als
aanbieders van laadinfrastructuur. Alleen op deze manier kan iemand laden en betalen waar hij of zij
ook gaat.
“Wij beschouwen de samenwerking met PlugSurfing als een duidelijk en positief signaal voor PanEuropees en grenzenloos laden en we kijken ernaar uit PlugSurfers te verwelkomen op onze laadpalen”,
aldus Fréderic-Michael Foeteler, oprichter en directeur van Estonteco. “Mensen die elektrisch rijden
moeten zorgeloos elektrisch kunnen rijden, waar ze ook gaan.”
De 26 oplaadpalen van Estonteco kunnen eenvoudig gevonden worden met de PlugSurfing app, die
gratis te downloaden is voor iOS en Android. Kijk ook op www.plugsurfing.com voor meer informatie
omtrent elektrisch rijden met PlugSurfing.
Over PlugSurfing

PlugSurfing is de toonaangevende app voor eMobility in Europa en streeft naar het verwijderen van elk
obstakel dat emissievrij rijden in de weg staat. PlugSurfing is daarmee op de juiste weg, getuige ook de
recent gewonnen prijzen zoals de " Global ‘Energy’ winners of the 1776 DC Start up competition
‘Challenge Cup’ in Washington DC En “Nationale winnaar de Duitse Telekom Innovation Contest".
PlugSurfing biedt momenteel toegang tot laadpalen in Duitsland, Luxemburg Nederland en Oostenrijk.

Over Estonteco
Estonteco is opgericht in 2011 en is marktleider op het gebied van laadoplossingen in Luxemburg. Klant
van Estonteco zijn onder andere de netbeheerders en de grote gemeenten als ook bedrijven en
particulieren. Estonteco biedt klantenservice in meerdere talen en is vastbesloten een constructieve rol
te spelen in de opkomende eMobility-markt. Voor meer informatie bezoeg www.openchargepoint.eu
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