Nu met PlugSurfing je elektrische auto laden bij Vattenfall Hamburg en
Berlijn
Eindelijk is zover! Vanaf vandaag kan de e-rijder laden bij Vattenfall. Alle laadinfrastructuur
in Berlijn is nu toegankelijk met een en dezelfde aanbieder, PlugSurfing.
Berlijn, 12 november 2014 – Vele PlugSurfers bleven ons vragen wanneer zij eindelijk bij
RWE én Vattenfall zouden kunnen laden. Vanaf vandaag worden hun gebeden gehoord.
Met de PlugSurfing sleutelhanger kunnen PlugSurfers nu laden in Duitsland bij alle
Vattenfall laadpunten in Berlijn en Hamburg. Uiteraard zijn de laadpunten eenvoudig te
vinden via de PlugSurfing app.
PlugSurfing biedt nu laadpunten van alle grote aanbieders in Duitsland aan
Naast RWE, ENBW en E.On is Vattenfall de vierde energiereus wiens laadpalen
toegankelijk zijn voor e-rijders dankzij een samenwerking met PlugSurfing. In totaal biedt
PlugSurfing in Duitsland, Oostenrijk en Nederland 10.000 laadpunten aan. De laadpunten
zijn of met de PlugSurfing app of met de PlugSurfing sleutelhanger teogankelijk. Een
duidelijk overzicht is te vinden in de PlugSurfing app. PlugSurfing CEO en mede-oprichter
Adam Woolway spreekt van weer een mijlpaal voor mensen die in een elektrische auto
rijden: “wij zijn continu bezig onze PlugSurfers met zo veel mogelijk laadpaalbeheerders in
contact te brengen, maar Vattenfall is wel heel bijzonder, omdat nu eenheid in de
laadinfrastructuur in Berlijn gecreëerd is.
Het is uiteindelijk het doel van PlugSurfing e-rijders toegang tot alle laadpunten in Europa
te bieden. Het grenzeloze rijden.
Über 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 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". PlugSurfing biedt
momenteel toegang tot laadpalen in Duitsland, Nederland en Oostenrijk.

Over Vattenfall
Vattenfall is een van de leidende Europese energieconcerns. In Duitsland verzien zij drie
miljoen klanten van stroom en gas. In Berlijn is Vattenfall ook leidend in eMobility met hun
netwerk van laadpalen.
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