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Audi e-Moby: de elektrische leasing
•• Een volledig en makkelijk toegankelijk concept
•• Thuis herladen, betaald door de werkgever

Met e-Moby – een vernieuwend, praktisch en financieel aantrekkelijk concept – laat Audi
Financial Services de mobiliteit en de wereld van de leasing evolueren.
Met e-Moby zet Audi de stap naar een verantwoorde mobiliteit. Met de leasing van een plug-in
hybride voertuig, oplaadpunt inclusief, kan men heel eenvoudig en tegen een concurrerende prijs
thuis of op het werk efficiënt en snel laden. Enige vereiste: een leasingcontract voor een Audi A3
Sportback e-tron of Audi Q7 e-tron en een stopcontact met aarding!
Twee technische oplossingen
Iedere bestuurder krijgt door e-Moby één van twee technische oplossingen aangeboden, volgens
zijn noden en/of de thuisinstallatie waarover hij of zij beschikt.
De Nexxtender Mobile-kabel: voor dit mobiele oplaadpunt voor plug-in hybride voertuigen volstaat
een normaal stopcontact (230 V) met aarding om het voertuig op te laden. Er is geen enkele
installatie nodig en het kan dus in zowat elke omgeving worden geïntegreerd. Gewoon de kabel
aansluiten volstaat om het te gebruiken! De verbruiksgegevens worden doorgestuurd naar een
centraal systeem, volgens hetzelfde principe als bij een openbaar laadstation. De laadkabel heeft
een vermogen van 1,5 tot 3 kW en is inbegrepen in het aanbod voor de prijs van 650 euro excl. btw.
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De Wallbox Nexxtender Advance Single: een snel en compact laadstation – geïnstalleerd op het
thuisadres – met een laadsnelheid van 17 kW/u tot 100 kW/u en een laadvermogen van 3,7 kW tot
22 kW. De prijs van deze uitrusting bedraagt 2.200 euro excl. btw.
Zowel de kabel als de Wallbox zijn uitgerust met een communicatiemodule die de verbruiksgegevens
doorstuurt naar het centrale Powerdale-systeem. De verschillende oplaadbeurten ten laste van de
bestuurder worden hem/haar terugbetaald na goedkeuring door de werkgever. Elke bestuurder krijgt
toegang tot het Powerdale-platform om een overzicht van zijn/haar elektriciteitsverbruik te kunnen
raadplegen.
Heel wat voordelen
Naast een voordeligere TCO (Total Cost of Ownership) dan bij een voertuig met enkel een
verbrandingsmotor die traditionele brandstof gebruikt, een vooraf bekende en perfect
controleerbare huurprijs, een voor de bestuurder voordelig VAA en een milieuvriendelijke
mobiliteit, biedt e-Moby nog heel wat andere voordelen. Een andere bestuurder in het
leasingprogramma? Geen probleem, de Nexxtender Mobile volgt het voertuig. De verschillende
kosten op de elektriciteitsfactuur van de bestuurder worden vergoed. De werkgever zal nadien een
factuur ontvangen.

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 88.000 personen te werk, waaronder 2.525 in België. In 2016 verkocht het
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,8 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.225 ingeschreven werden
in België. In ons land bereikte Audi in 2016 een marktaandeel van 6,20 %. Audi focust op de ontwikkeling van
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.
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