
Vaše cesta 
k We Charge

Najít. Nabít. Start!



Objevte Evropu

Nabíjecí stanice po celé Evropě Vám 
 usnadní Vaši příští cestu.

K tomu, abyste mohli nabíjet za příznivou 
cenu u celé řady nabíjecích stanic, potře-
bujete jen nabíjecí kartu.

Najít. Nabít. Start!

Mimořádné vlastnosti 

Služba We Charge je integrována ve 
 Vašem voze ID.

Nabíjecí stanice We Charge lze nalézt 
rovněž přímo ve voze pomocí navigace.

Pro nabíjení Vašeho vozu ID. u Vás doma 
můžete využít nabíječku ID. Charger.*

Jednoduše začněte

Bezstarostné cestování na dlouhé vzdále-
nosti díky síti 400 rychlonabíjecích stanic   
IONITY na evropských dálnicích. 
 
Počet nabíjecích míst prudce roste. 
 
Nové nabíjecí stanice jsou automaticky 
přidávány do seznamu.

* nabídka společnosti Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Vydejte se na cestu

Jak nabít Váš elektromobil Volkswagen pomocí nabíjecí karty a aplikace:

We Charge –  
cestování po Evropě společně  
s nabíjecí službou Volkswagen

01 Stáhněte si bezplatnou aplikaci We Connect ID., která je již k dispozici 
v obchodě App-Store, nebo navštivte portál We Connect.

02 Vytvořte si Vaše osobní Volkswagen ID a zaregistrujte se pro služby We Connect.

03 Zvolte si Váš We Charge tarif.*

04 Najít. Nabít. Start!

Typ 2
(až 11 kW) 
Zajistí nabíjení  
v prů běhu parkování – 
doma, v práci nebo 
ve městě.

Nabíjecí konektor CCS 
(až 125 kW)  
Zajistí rychlé nabití. 
Vy tak můžete po krátké 
pauze pokračovat 
v cestě.



Fakta

Krátký čas nabíjení.

ID.3 může být nabíjeno výkonem až 125 kW.

„Existuje málo  
nabíjecích stanic!“ 

„Nabíjení trvá   
věčnost!“

Mýtus 1

Mýtus 2
Hledat & najít

Jednoduše najděte nabíjecí stanice  
ve Vašem okolí a dostaňte se k nim  
nejkratším a nejrychlejším způsobem.

Fakta

Po celé Evropě můžete využít až 100 000 nabíjecích stanic.

Wallboxy umožňují pohodlné nabíjení u Vás doma.

Jednoduše začněte nabíjet

Vaše ID. můžete nabíjet na jedné 
z mnoha veřejných nabíjecích stanic 
s využitím aplikace nebo nabíjecí 
karty. 



Placení

1 nabíjecí karta - nabíjení a placení po celé 
Evropě.

Měsíční vyúčtování.

Výhodné podmínky při nabíjení ze sítě vysoce 
výkonných nabíjecích stanic IONITY po celé 
Evropě.

Transparentní vyúčtování nákladů za nabíjení 
díky zobrazení historie nabíjení v aplikaci.

Chcete získat více informací o službě We Charge? Potom nás navštivte na naší internetové adrese  
www.charge.volkswagen-we.com

We Charge je nová nabíjecí služba od 
společnosti Volkswagen, jež umožňuje 
nabíjení vozu u veřejných nabíjecích 
stanic po celé Evropě, stejně jako u Vás 
doma pomocí Volkswagen ID. Charger. 

IONITY je společný podnik, na němž se podílí 
koncerny Volkswagen, BMW, Daimler a Ford, 
který buduje rozsáhlou síť nabíjecích parků 
s rychlonabíjecími stanicemi podél evropských 
dálnic. Elektrická energie, kterou využívají, 
 pochází výhradně z obnovitelných zdrojů energie.

Pomocí nabíjecí karty We Charge můžete 
nabíjecí stanici odemknout a spustit 
proces nabíjení.

Často kladené otázky

Nabíječka ID. Charger je nabíjecí stanice 
přímo u Vás doma. ID. Charger existuje 
ve třech verzích s různým nabíjecím 
výkonem – v závislosti na připojení až 
do výkonu 11 kW.

Co je to We Charge? Co je to ID.Charger?

Co je to IONITY? Jak funguje nabíjecí karta?



VOLKSWAGEN AG 

Berliner Ring 2 

38440 Wolfsburg

Majitelé elektrických a elektronických zařízení jsou v rámci Evropské unie ze zákona  povinni 

toto zařízení zlikvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Na tuto povinnost 

upozorňuje symbol přeškrtnuté nádoby na odpad s kolečky na elektrickém zařízení. V člen

ských státech Evropské unie mohou být stará zařízení bezplatně vrácena na místních sběrných 

místech nebo, jeli to nutné, do pověřených státních systémů zpětného odběru. Za vymazání 

jakýchkoli osobních údajů uložených na elektrickém nebo elektronickém zařízení odpovídá 

konečný uživatel.


