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Prislista Sverige
Introduktion
Priserna för Mercedes me Charge är enligt maximal laddningshastighet. En hög
laddningshastighet medför i regel också högre kostnader.
Mercedes me Charge särskiljer följande laddningshastigheter:
Laddning:

AC-laddstationer upp till maxkapacitet på 22 kW
(AC – alternating current)
DC-laddstationer upp till maxkapacitet på 50 kW
(DC – direct current)

Ionity:

HPC-laddstationer upp till maxkapacitet på 150 kW
(HPC – high-power charging)

Laddstationer som erbjuds kostnadsfritt av en laddningsinfrastrukturoperatör står i princip
till förfogande kostnadsfritt för Mercedes me Charge-kunder också. På vår karta kan du
mycket enkelt filtrera fram kostnadsfria laddstationer.
Beakta att avräkningsenheterna för laddning i offentligt utrymme kan skilja sig åt på grund
av lagkrav i de enskilda europeiska länderna. Det skiljs mellan en avräkning i kWh, tid (min.)
eller per laddning.
Med hänsyn till den individuella laddningen gäller ett rörligt pris. Priserna är beroende av
respektive operatör för laddningsstationenerna och kan vara föremål för ändringar. Håll dig
informerad om de gällande priserna i Mercedes me-appen innan du inleder laddningen. För
laddning i utlandet (= e-roaming) betalar du alltid lokalt försäljningspris utan tilläggsavgift.
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Mercedes me Charge
Taxor i Sverige
Mercedes me Charge
Priserna som gäller för en enskild laddning vid respektive laddstation finns i Mercedes me-appen
och kan komma att ändras. Håll dig informerad om de gällande priserna innan du inleder
laddningen.
Varierande serviceavgifter för 1

Mercedes me Charge

Laddning
AC-laddning
(<= 22kW)
DC-laddning
(<= 50kW)

Priser kan variera beroende på
laddstationens operatör. Håll dig
informerad om de gällande priserna i
Mercedes me-appen innan du inleder
laddningen.

Ionity
HPC-laddning
(<= 150kW)

1

Alla priser är individuellt framtagna baserat på laddoperatörer. Se laddstationsuppgifterna i Mercedes me-appen för att granska gällande villkor.
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Avräkning av laddningarna
Avräkningen av varierande avgifter för laddningen, baserat på motsvarande taxa per minut (per påbörjad minut), per kWh eller per laddning.
Laddningen börjar när fordonet ansluts till laddstationen och avslutas om anslutningen frånkopplas. Du kan även ladda gratis med hjälp av
Mercedes me Charge-tjänsten vid kostnadsfria laddstationer.
Laddning i utlandet
Aktuella lokala laddpriser hittar du också i Mercedes me-appen. Om internationell roaming används får du en separat räkning för varje
land.
Giltigt fr.o.m. 2019-04-01, alla priser omfattar mervärdesskatt. Ändringar och fel förbehålls.
Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin.

