Met PlugSurfing je elektrische auto laden bij E.On snelladers en Ebee lantaarnpalen in Duitsland
Klanten van PlugSurfing kunnen nu gebruikmaken van twee nieuwe laadpaalnetwerken, van Berlijn tot
München.
Berlijn – 17.09.14 – Emissievrij rijden tussen Berlijn, Leipzig en München is vanaf nu veel makkelijker.
Sinds vandaag zijn de snelladepunten van E.On en de lantaarnpalen van Ebee Smart Technologies
toegankelijk geworden via PlugSurfing.
In aanvulling op de 1.800 oplaadpunten die al beschikbaar zijn op pay-as-you-go-basis via de PlugSurfing
app en sleutelhanger, wordt nu door de samenwerking met E.On één van de belangrijkste snelwegen in
Duitsland beschikbaar voor elektrische auto’s: de A9 tussen Berlijn en München. Door de samenwerking
met Ebee kan PlugSurfing nu een grotere dekking van oplaadmogelijkheden voor e-bestuurders in de
regio Berlijn aanbieden.
"We blijven de obstakels van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's vechten," zegt PlugSurfings
directeur en mede-oprichter Adam Woolway, "en we zijn blij dat E.ON en Ebee ons in deze missie
ondersteunen, en dat ze de duidelijke voordelen zien, hun netwerken voor de PlugSurfing Community te
openen. Door de samenwerking met ons zullen ze meer klanten hebben. Bestuurders van elektrische
auto's hebben meer oplaadmogelijkheden, zonder additionele contracten. Het is een klassieke win-win
situatie. "
De onafhankelijke Berlijnse e-mobility service provider PlugSurfing streeft ernaar alle Europese
ladenetwerken te verbinden en deze via de PlugSurfing app en RFID sleutelhanger toegankelijk te maken.
De komende maanden zullen meer netwerken beschikbaar worden voor e-rijders uit heel Europa.

Over PlugSurfing
PlugSurfing is de toonaangevende app voor emobility in Europa. Opgericht door Adam Woolway (UK) en
Jacob van Zonneveld (NL), streeft PlugSurfings naar het verwijderen van elk obstakel dat emissievrij rijden
in de weg staat. PlugSurfing is daarmee op de goede 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 van de Duitse Telekom Innovation Contest".
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