
Plugsurfing maakt opladen gemakkelijker voor
berijders van elektrisch aangedreven Jaguars
en Land Rovers
Jaguar Land Rover heeft voor bepaalde markten in Europa een partnerschap

gesloten met Plugsurfing – Europa’s grootste oplaadnetwerk – voor het bieden

van premium oplaaddiensten voor zijn elektrisch aangedreven modellen.

Berijders van de volledig elektrische I-PACE, de sportieve SUV van Jaguar, krijgen gratis

toegang tot de Jaguar Public Charging-app en berijders van de Range Rover of Range Rover

Sport plug-inhybrides (PHEV) kunnen de Land Rover Public Charging-app gratis downloaden.

Met beide apps zijn eenvoudig de 70.000 laadpunten van het netwerk van Plugsurfing te

vinden. Na gebruik is afrekenen net zo eenvoudig. Klanten ontvangen ook een universele

oplaadkaart waarmee ze de meeste oplaadstations overal in Europa kunnen gebruiken.

Met de apps kunnen berijders van elektrisch aangedreven Jaguars en Land Rovers zien of een

laadpunt beschikbaar is. Ze kunnen voordat ze het laadpunt bereiken al kiezen voor snelladen.

Bij een ‘onaangekondigd’ bezoek is alleen op normale snelheid laden mogelijk.

https://itunes.apple.com/de/app/land-rover-public-charging/id1368401994?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/jJaguar-public-charging/id1399644219?mt=8


Mick Cameron, Head of e-Mobility, Jaguar Land Rover, vertelt: “We are aiming to simplify the

charging process through simple accessibility, usability and payment in one solution. With the

number of accessible charging points rapidly growing as new operators work with the

Plugsurfing network in major markets throughout Europe, it helps our customers to be

working with the leading provider.”

Jacob van Zonneveld, CEO van Plugsurfing: “Iedereen die naar een elektrische auto overstapt,

vraagt natuurlijk ‘waar kan ik mijn auto opladen?’ Met het partnerschap met Jaguar Land

Rover halen we een belangrijke drempel weg die mensen ervan weerhoudt over te stappen

naar een elektrische auto. We weten dat een andere drempel de beschikbaarheid van

laadinfrastructuur is. Plugsurfing gebruikt zijn invloed om het beleid op het gebied van

infrastructuur te stimuleren om het aantal oplaadpunten in heel Europa uit te breiden voor

berijders van Jaguars en Land Rovers.”

Er is keuze uit twee pakketten: een vast maandelijks tarief en Pay As You Go. Beide pakketten –

waarbij de universele oplaadsleutel en de downloadinformatie over de app is inbegrepen – zijn

verkrijgbaar via het dealernetwerk van Jaguar en Land Rover. Vanaf 2020 zijn alle nieuwe

modellen van Jaguar Land Rover voorzien van elektrische aandrijving. Het gamma omvat

volledig elektrische, plug-inhybride en mild hybride auto’s, zodat klanten extra veel keuze

hebben.

De Jaguar Public Charging-app en de Land Rover Public Charging-app zijn al beschikbaar om

te downloaden.

Deze Plugsurfing-dienst is overal in Europa beschikbaar. De Public Charging-apps van

Jaguar en Land Rover worden als eerste geïntroduceerd in Nederland, België, Luxemburg,

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland en de Tsjechische Republiek.

Er zijn twee pakketten: een vast maandtarief en Pay As You Go. Het vaste maandtarief

verschilt per land, maar biedt de klant 30 minuten gratis gelijkstroom en 60 minuten gratis

wissellaadstroom, bij elke keer dat de auto wordt aangesloten op een laadpunt.

 
De Range Rover Sport PHEV combineert elektrische en conventionele aandrijving:



Totaal vermogen/koppel: 297 kW (404 pk)/640 Nm.

Gecombineerd verbruik*: 3,2 l/100 km).

Gecombineerde CO2-emissie*: 73 g/km.

Elektrische actieradius: 51 km.

Snellaadtijd: 2 uur en 45 minuten.

*CO2- en verbruikscijfers gebaseerd op NEDC Equivalent-tests. Bandenklasse 2. Schattingen

van fabrikant voor modeljaar 2019.

Jaguar I-PACE:

De volledig elektrische I-PACE is nu te bestellen, leveringen beginnen nog deze zomer

De Jaguar I-PACE is vanaf het begin ontworpen voor elektrische aandrijving en heeft een

gedurfd aerodynamisch design en interieurruimte voor vijf volwassenen en hun bagage.

De twee door Jaguar ontwikkelde elektromotoren bieden opwindende prestaties en een

gecombineerd vermogen van 295 kW (400 pk) en een koppel van 696 Nm, goed voor een

acceleratie van 0 tot 100 km/uur van 4,5 seconden.

De 90 kWh lithium-ion-batterij levert een actieradius van maximaal 479 km*, met EV-

navigatie die de optimale route voor de auto berekent (*WLTP-meting).

Aluminium carrosseriestructuur is speciaal voor elektrische aandrijving ontwikkeld en is de

stijfste carrosseriestructuur met een gewichtsverdeling van 50:50.

Opladen aan openbare snellaadpunten van 0 tot 80 procent in 40 minuten, met 15 minuten

laden goed voor 100 km actieradius** (**100 kW gelijkstroomladen).

Bij kentekenregistratie in 2018 maximaal 5 jaar lang slechts 4% bijtelling bij zakelijk gebruik.

Over Plugsurfing

Plugsurfing is Europa’s grootste oplaadnetwerk, met meer dan 70.000 laadpunten in dertig

landen. Als belangrijke partner van autofabrikanten, wagenparkbeheerders en

leasemaatschappijen zorgt Plugsurfing voor toegang tot de laadpunten en eenvoudig afrekenen

voor bestuurders van elk type elektrische auto. Plugsurfing is in 2012 opgericht door Adam

Woolway en Jacob van Zonneveld en is gevestigd in Berlijn. Vanaf dit jaar is Plugsurfing

onderdeel van het Finse Fortum Oyj.
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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