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JAGUAR I-PACE LAADT SLIMMER DANKZIJ
PARTNERSCHAP JAGUAR EN JEDLIX
• Jaguar gaat samenwerken met duurzaam laadplatform Jedlix

• Jedlix-applicatie balanceert energienet tijdens flexibel laden van elektrische auto’s

• Jedlix-functie via Incontrol-infotainmentsysteem vanaf begin 2020 beschikbaar

Beesd, 18 november 2019 – Jaguar gaat samenwerken met het slimme
laadplatform Jedlix, dat slim flexibel laden van de accu van elektrisch
aangedreven auto’s mogelijk maakt. Daardoor is de Jaguar I-PACE – World
Car of the Year 2019 – vanaf 2020 via het smart charging-platform van Jedlix
flexibel op te laden. De slimme laaddienst optimaliseert de laadsessies van
de I-PACE door zo veel mogelijk te laden op het gunstigste moment voor de
energiemarkt. Dat beperkt pieken in stroomafname en ‘balanceert’ daarmee
het energienetwerk. Eigenaren van de Jaguar I-PACE maken op deze manier
optimaal gebruik van de beschikbare hernieuwbare energie. Daarbij verlaagt
de dienst ook de kosten voor de gebruikers.

Met het groeiende aantal elektrische auto’s in Nederland groeit ook de vraag naar duurzaam

opgewekte energie en slimme laadmogelijkheden. Jaguar en Jedlix spelen hierop in met de Slim

Laden-technologie. Via de Jedlix-applicatie – geïntegreerd in het Incontrol-

infotainmentsysteem van de I-PACE – kan de bestuurder van een Jaguar I-PACE eenvoudig

zijn vertrektijden en de daltarieven invoeren. De Jedlix-applicatie optimaliseert automatisch de

laadtijden tijdens de daluren en voor de energiemarkt en maakt gebruik van de

internetverbinding van de auto. Op deze manier ontlast de I-PACE het energienet en wordt de

CO2-uitstoot beperkt.

 

Niels Burgman, General Manager Electric Vehicles Jaguar Land Rover Benelux,

zegt:

⏲

https://jedlix.pr.co/


“Met de samenwerking met Jedlix bieden we de berijders van de elektrische Jaguar I-PACE in

Nederland de mogelijkheid om het energienet te helpen balanceren. Ik ben enthousiast omdat

duizenden I-PACE-rijders snel toegang krijgen tot deze dienst. We gaan aan de slag om de

ervaringen en verbeteringen dan snel toe te passen. Dit heeft een enorme impact.”

 

Lagere eigendomskosten

Behalve dat elektrisch rijden de CO2-uitstoot verlaagt, reduceert slim laden via de Jedlix-

applicatie ook de Total Cost of Ownership (TCO) van de Jaguar I-PACE. Energiepartners en

netbeheerders – zoals Eneco, ENGIE, OM | Nieuwe Energie en Tennet  – belonen namelijk

Jedlix voor het slim laden van elektrische auto’s. De opbrengsten daarvan worden vervolgens

onder de gebruikers van de app verdeeld.

Serge Subiron, CEO van Jedlix, zegt: “Jaguar speelt in Nederland dankzij het

verkoopsucces van de Jaguar I-Pace een belangrijke rol bij de transitie naar elektrische

auto’s. We zijn trots op ons partnership met Jaguar om samen de Jaguar I-PACE-rijders de

beste Slim Laden-ervaring te bieden en te betrekken in de energie transitie. ”

 

De Jedlix app is gratis te downloaden in de iOS Store en Google Play Store. Voor meer

informatie zie www.jaguar.nl en www.jedlix.com

 

EINDE BERICHT

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jaguar Land Rover Nederland

Aldo van Troost – PR Manager

T. 0345 68 88 42

M. 06 51422470

E. avantroo@jaguarlandrover.com

Nationale Jaguar-mediasite: http://jlrnederland.pr.co/

Internationale Jaguar-mediasite: www.media.jaguar.com

Over Jedlix

Jedlix is het leidende platform voor Slim Laden van elektrische auto’s. Jedlix werkt samen met

BMW, Tesla Motors, Renault en diverse energiepartners om de waarde van flexibiliteit in het

laden van elektrische auto’s te ontsluiten op grote schaal, de cost of ownership te verlagen en

een naadloze integratie op het elektriciteitsnet te realiseren.

https://app.adjust.com/zdq2ku7
https://app.adjust.com/zdq2ku7
https://www.jaguar.nl/ownership/electric-driving/smartcharging1.html
https://jedlix.com/nl/jaguar-i-pace-slim-laden/
mailto:avantroo@jaguarlandrover.com
http://jlrnederland.pr.co/
http://www.media.jaguar.com/


OVER JEDLIX

About Jedlix

Jedlix teams-up with BMW, Tesla, Renault and multiple energy partners to unlock the value of the flexibility of
EVs charging process at scale, reduce the Total Cost of Ownership of the cars, and enable their sustainable
insertion into the energy grid. www.jedlix.com

More info? Please contact our contact person via: niels.braamse@jedlix.com / +31(0)6 8271 9180 

 

Over Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover is de grootste autoproducent in het Verenigd Koninkrijk en is gevormd door

twee iconische Britse automerken: Land Rover, ’s werelds toonaangevendste fabrikant van

premium all-wheel-drive voertuigen, en Jaguar, een van de meest vooraanstaande fabrikanten

van luxe sportsedans en sportauto’s.

Vanaf 2020 bieden alle nieuwe Jaguar- en Land Rover-modellen ook een vorm van

elektrificatie, waarmee klanten nog meer keuze hebben. Jaguar Land Rover introduceert in het

gehele leveringsprogramma een portfolio met geëlektrificeerde modellen, met keuze uit volledig

elektrische, plug-inhybride en mild-hybride aandrijving, maar biedt ook nog steeds de

modernste benzine- en dieselmotoren aan.

 

Jedlix

http://www.jedlix.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jedlix
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