Voorenbrandstof
opladen:
DKV CARD +CHARGE.

Op naar de elektrische toekomst!

De eCharge+ App*:

In de auto- en transportsector worden alternatieve
krachtbronnen steeds belangrijker. Het aandeel
vol-elektrische en plug-in hybride wagens wordt alsmaar
groter.

Als klant van DKV vindt u uw dichtstbijzijnde oplaadpunt
simpel en snel.

Met de DKV CARD +CHARGE heeft u toegang tot het
complete product- en dienstenpakket van Europa’s
populairste tank- en servicekaart, met daarbij nóg een
voordeel: elektrisch opladen!
Behalve voor cashfree service onderweg bij conventioneel
tanken en de vele andere diensten van DKV kan de nieuwe
DKV CARD +CHARGE ook worden gebruikt voor opladen
van elektrische voertuigen bij meer dan tot 100.000 openbare laadstations. Vervolgens ziet u al uw oplaadtransacties
glashelder gespecificeerd terug op uw DKV factuur; welke
exploitant u ook heeft gebruikt.

De DKV CARD +CHARGE in
één oogopslag:
 eer dan 60.000 DKV
M
acceptatiepunten + ruim tot
100.000 oplaadstations door heel
Europa
	
Onafhankelijk van het merk
voertuig
Eén factuur voor al uw transacties
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* Vergeet niet eerst de eCharge+ App te downloaden voordat u uw kaart bij het
oplaadstation gaat gebruiken. U moet u eenmalig registreren om de eCharge+ App
binnen de DKV omgeving te kunnen gebruiken. Stuur hiervoor een e-mail met uw
volledige naam en kaartnummer naar app-login@dkv-mobility.com of registreer u
rechtstreeks via de Fleet Manager in DKV COCKPIT.

Tanken,
opladen,
en afrekenen!

Simpel als nooit tevoren met de
DKV CARD +CHARGE
en eCharge+ App

Opladen

Tanken

Oplaadpunt vinden

Met de klassieke DKV APP
vindt u uw dichtstbijzijnde
tankstation simpel en snel.

Met de gratis DKV eCharge+ App vindt u uw
dichtstbijzijnde actieve oplaadpunt simpel en snel.

In de gratis DKV stationsapp ziet u het dichtstbijzijnde servicestation met de daar aanwezige
producten en service aangegeven.

Vrijgave en autorisatie met de
DKV CARD +CHARGE
en eCharge+ App
Afhankelijk van de oplaadprovider die u gebruikt
zijn er twee verschillende mogelijkheden voor
vrijgave en autorisatie: met de RFID chip van uw
DKV CARD +CHARGE of rechtstreeks met de
eCharge+ App (eenmalig registreren voor eerste
gebruik noodzakelijk).

Tanken en afrekenen met de
DKV CARD +CHARGE
Voor al uw conventionele brandstoftransacties in
Europa’s grootste merkonafhankelijke netwerk van
tank- en servicestations. Ruim 60.000 stations in
meer dan 40 landen.

Elektrisch opladen en
oplaadkosten
DKV Euro Service is voor u met de exploitanten
van oplaadstations heldere voorwaarden overeengekomen. Op uw factuur vindt u de kosten voor
gebruik van de laadinfrastructuur steeds duidelijk en
overzichtelijk gespecificeerd.

Al uw transacties vermeld op één factuur
Al uw tank- en oplaadtransacties gewoon met uw DKV factuur afrekenen

Opladen waar u ook bent!
De beste laadinfrastructuur ligt altijd precies daar waar u hem nodig heeft. Wij bieden de beste oplossing voor uw bedrijf en
uw mensen: comfortabel thuis of op de werkplek opladen.
@work

@home

Nu verkrijgbaar!

Meer informatie over de DKV CARD +CHARGE vindt u op:
www.dkv-euroservice.com
Goede reis. Door heel Europa. DKV Euro Service.
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