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Jedlix rolt internationaal uit
Parijs, 11 oktober 2018 – Marktleider Jedlix biedt haar slimme laadoplossingen

nu ook internationaal aan. In meerdere landen kunnen elektrisch rijders nu

profiteren van het automatische laden op de meest gunstige momenten en

tegelijkertijd bijdragen aan het rijden op duurzaam opgewekte stroom. Vandaag

tekent Jedlix een overeenkomst met Renault en energieleverancier Total Spring

voor de uitrol van ‘Z.E. Smart Charge’ in Frankrijk.

Slim laden services
De onafhankelijke Slim laden specialist Jedlix verzorgt sinds 2016 diensten voor elektrische

auto’s in Nederland. Rekening houdend met vertrektijden van berijders wordt met behulp van

een intelligente app het laden tijdelijk gestopt als er een tekort dreigt te zijn aan energie op het

elektriciteitsnet. Bij een overschot – als het hard waait of de zon schijnt – wordt er juist extra

veel geladen.

Jedlix communiceert direct met de auto via de zogenaamde 'over-the-air’ technologie en

bevordert zo het gebruik van duurzame energie. De service werkt onafhankelijk van laadpunten

en levert de berijder een financiële beloning op.

Internationale uitrol start in Frankrijk
Na Nederland nu ook in Frankrijk met de Renault Z.E. Smart Charge app. Berijders van de

Renault Zoe, Frankrijk’s meest verkochte elektrische auto, kunnen gebruik maken van de Slim

laden service in combinatie met een groen energiecontract van Total Spring.

Voor de Franse markt zal Jedlix een breder aanbod van services introduceren, ook voor andere

automerken. Daarna zullen de slimme laadoplossingen in andere landen met veel elektrische

mobiliteit beschikbaar komen.

“Na een succesvolle lancering van Jedlix in Nederland is met deze
samenwerking tussen Jedlix, Renault en Total een nieuwe fase aangebroken
waarin we onze leiderschap op gebied van Slim laden nu ook in Europa verder
gaan voortzetten”.
— Ruben Benders, CEO Jedlix
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About Jedlix

Jedlix is an independent aggregator offering a direct over the air smart charging solution for drivers of electric
vehicles. As market leader, we are active in The Netherlands since 2016 and will be soon available in other
European countries. We manage the smart charging of electric cars based on the balance between production
and consumption of renewable energy. Jedlix charges electric vehicles with renewable energy when the prices
are at their lowest and it shares the financial reward generated with our customers. By selecting the optimal

Paris Motor Show
De samenwerking is vandaag aangekondigd op de Paris Motor Show. Hier vind je een link naar

het bericht van onze partner Renault.
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charging moments, Jedlix increases the share of renewables in the energy mix. We launched our free smart
charging app for both iOS and Android.

We are proud of our partnerships with Tesla, Renault, BMW, Eneco and many more.

More info? Please contact our contact person via: coen.vandesandt@jedlix.com / +31(0)651139143
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