
Så laddar  
du förnybart

När du laddar din bil hos oss kör du på naturens 
kraft – inte på dess bekostnad. Du fyller ditt 
batteri med energi från sol, vind och vatten och 
vi garanterar att det produceras lika mycket ny 
förnybar energi som den mängd du laddar. 

För att göra det enkelt för dig att leva hållbart 
fortsätter vi att bygga laddstationer, både i  
Sverige och runt om i Europa. Snart är 50 nya 
snabbladdare på plats utmed de svenska vägarna.

Tack för att du är med och förnyar Sverige.

Perstorps Kommun i samarbete med E.ON 



Så här betalar du för laddningen
Laddpriser från och med  15 februari 2019
Aktuella laddpriser och erbjudanden hittar du på eon.se/laddpriser

Betala med E.ONs laddkort och få rabatt
Att köra på el ska vara enkelt. Med E.ONs laddkort laddar du din elbil till rabatterat 
pris, på alla våra laddstationer. Laddkortet kostar inget och är kopplat till ditt  
betalkort. Du får dessutom tillgång till vår plattform eondrive.eon.se där du  
bland annat hittar laddstationer och kan se alla dina betalningar. Beställ ditt  
laddkort på register.eondrive.eon.se så levererar vi det inom kort.  

Andra betalsätt
Har du inget laddkort? Lugn, det går bra ändå. 

1. E.ON Drive appen – som du laddar ner  från App store eller Google Play.
2. Betalkort – gå in på drive.eon.se och ange vilken laddstation du är på.



Så här laddar du elbilen

Kontakta oss gärna
Har du frågor om hur man laddar eller andra funderingar som rör elbilar? 
Du är välkommen att ringa oss på 0771-70 77 00 eller mejla till emobility@eon.se

Typ 2

Refill

2

1

1. Sätt i sladden
Anslut din laddkabel mellan laddaren och bilen.

2. Välj betalsätt och starta laddning
Laddningen startar när laddaren ljuser blått.

3. Avsluta laddning
Lås upp bilen

Avsluta laddningen med det betalsätt du använt 
– laddkort, app eller via drive.eon.se

Lossa kabeln först från bilen och därefter från laddaren.

E.ON laddkort eller laddbricka E.ON Drive appen Betalkort

Håll fram laddkortet eller laddbrickan mot läsaren vid 
uttaget du vill använda.

När du laddat klart, håll fram laddkortet eller  
laddbrickan mot läsaren igen.

Ladda ner E.ON Drive appen från App Store eller Google Play.

Leta upp och tryck på din laddstation på kartan.

Välj det uttagsnummer du anslutit laddkabeln till.

Gå in på drive.eon.se

Skriv in det uttagsnummer du anslutit laddkabaln till.

Betala med ditt bank- eller kredidtkort. 




