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Slimmer en groen laden nu mogelijk dankzij
samenwerking Hyundai en Jedlix.

Hyundai breidt e-mobility-activiteiten in Nederland fors uit

‘Proeftuinfase’ definitief voorbij: consument draagt direct bij aan duurzaam rijden en wordt

daarvoor beloond

Integratie Slim laden-platform van Jedlix met Bluelink Connectivity-systeem van Hyundai

⏲

https://jedlix.pr.co/


18 februari 2021 – Hyundai is voorloper op het gebied van emissievrije mobiliteit

met zo’n 60.000 verkochte batterij-elektrische en waterstof-elektrische

voertuigen in Europa in 2020, goed voor 13 procent van de totale verkoop in

Europa. Wereldwijd zal Hyundai de komende vier jaar nog eens 12 batterij-

elektrische modellen lanceren, waarvan de IONIQ 5 dit jaar de eerste is. Om zijn

e-mobility-activiteiten in Nederland verder te kunnen uitbreiden, gaat Hyundai

samenwerken met marktleider in slim laden Jedlix.

De ambities van het Koreaanse merk zijn groot: in 2040 wil Hyundai zijn wereldwijde auto-

line-up volledig geëlektrificeerd hebben en streeft het naar een marktaandeel van 8 tot 10

procent van de wereldwijde EV-markt. Hyundai is van plan om tegen 2025 wereldwijd 560.000

batterij-elektrische auto’s per jaar te verkopen en zo uit te groeien tot een top 3-fabrikant van

emissievrije voertuigen. Van ruim drie kwart van de Hyundai-modellen – 15 in totaal – in

Europa is momenteel een geëlektrificeerde versie beschikbaar.

 

Toch blijft het niet alleen bij deze ambitie: behalve een leidende rol in elektrisch rijden wil

Hyundai ook de transitie naar duurzame mobiliteit bespoedigen en klanten optimaal ontzorgen

met behulp van innovatieve services, geheel passend bij de filosofie Progress for Humanity van

het merk. Zo heeft Hyundai in Nederland sinds 2019 een partnership met Vattenfall inCharge

voor de levering van toekomstbestendige laadoplossingen voor consumenten en zakelijke

klanten, inclusief installatie en laadservices.

 

Slimmer, duurzamer en voordeliger laden dankzij Smartcharging App
IIn dat kader breidt Hyundai zijn e-mobility-activiteiten in Nederland fors uit dit jaar. Te

beginnen met de samenwerking met Jedlix, marktleider in slim laden en specialist in de ‘over

the air’-integratie met autofabrikanten. Het Jedlix Slim laden-platform wordt hiervoor

geïntegreerd met het Bluelink Connectivity-systeem van Hyundai. Via deze integratie wordt het

laden op het juiste moment gepland voor de goedkoopste prijs op basis van de voorkeuren van

de berijder. Zowel berijders van huidige als nieuwe Hyundai’s die beschikken over Bluelink

Connectivity kunnen gebruikmaken van de Hyundai Smartcharging App.

 



Jedlix Slim laden ondersteunt de integratie van duurzame energie en maakt het gebruik van de

elektrische auto goedkoper en makkelijker. Door het laadgedrag te sturen, kunnen Hyundai en

Jedlix het energienetwerk ontlasten en focussen op volledig groene energie. Op deze manier

wordt de transitie naar elektrisch rijden door een stijgende vraag houdbaar, blijft het

energienetwerk stabiel en wordt elektrisch rijden nog duurzamer. Berijders van elektrische

auto’s die van deze service gebruikmaken, ontvangen een vergoeding variërend per kWh

(afhankelijk van de energieleverancier) en kunnen daarbovenop hun energierekening verlagen

op basis van dynamische en daltarieven.

 

De samenwerking van Hyundai en Jedlix start in Nederland en dankzij de mobiele technologie

kan de service ook makkelijk toegepast worden in andere landen waar Hyundai Bluelink actief

is. Binnen de ontwikkeling van slim laden gaan de partijen ook kijken naar het bi-directioneel

laden (V2G) van auto’s voor toekomstige modellen die dit ondersteunen. Deze technologie zorgt

ervoor dat auto’s opgeladen en ontladen kunnen worden; zo is de auto als buffer te gebruiken

en zijn energievraag en -aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Dankzij deze ontwikkeling kan

de elektrische auto een nog grotere bijdrage leveren aan een duurzame en houdbare

energietransitie.

Over Hyundai
Hyundai Motor Company (opgericht in 1967) is een van de succesvolste automerken van dit

moment. Anno 2021 is Hyundai de op vier na grootste autoproducent ter wereld. Hyundai

beschikt wereldwijd over acht moderne autofabrieken en zeven Design & Technical Centres. In

totaal zijn bijna 110.000 mensen bij Hyundai Motor Company werkzaam. Hyundai is ook een

van de meest innovatieve autofabrikanten ter wereld. Het merk streeft naar een leidende rol op

het gebied van elektrische mobiliteit met batterij-elektrische en waterstof-elektrische

voertuigen en geëlektrificeerde hybride-modellen. In Nederland behoort Hyundai bij de

succesvolste en bestverkopende autoproducenten. Hyundai Motor Netherlands deelt het succes

met de Hyundai-dealerbedrijven in Nederland. Hyundai is Partner van de FIFA, de KNVB en

het Van Gogh Museum. De fabrikant is regerend wereldkampioen in het spectaculaire World

Rally Championship (WRC).
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OVER JEDLIX

About Jedlix

Jedlix develops and operates a VGI platform to optimize the charging & discharging of electric vehicles and
facilitate their insertion into the power grid at scale. Jedlix teams up with energy partners, charging point
operators & e-mobility service providers, car OEMs to reduce the total cost of ownership of Electric Vehicles,
monetize the flexibility of their charging & discharging process on energy and balancing markets, and optimize
the use of renewable energy. www.jedlix.com

More info? Please contact our contact person by: Ruben.Middelkoop@jedlix.com 

Jedlix ontwikkelt en opereert een Vehicle-to-Grid Integratie (‘VGI’) platform om het opladen en

ontladen van elektrische auto’s te optimaliseren en deze te integreren in het energienet. Jedlix

werkt samen met energiebedrijven, laadpaal-operators en autofabrikanten om de total cost of

ownership van een elektrische auto te verlagen, de flexibiliteit van het laadproces te benutten

op energie- en balanceermarkten en het verbruik van duurzame energie te stimuleren.
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