
Kia Charge
Ładowanie 
bez przeszkód.



Proste i wygodne 
ładowanie pojazdów.

Z Kia Charge zyskujesz bezproblemową, szeroko dostępną i łatwą w użyciu 
usługę ładowania pojazdu, niezależnie gdzie jesteś.

Do korzystania z niej wystarczy karta Kia Charge. Zapewnia ona szybki i łatwy 
dostęp do stale rozwijanej sieci 365 000 punktów ładowania w 29 krajach 
Europy, w tym ponad 1000 w Polsce. Trzy atrakcyjne plany taryfowe oraz 
szeroka gama usług dodatkowych aplikacji Kia Charge zapewniają wygodne  
i wydajne ładowanie pojazdu.



Ponad 1000 punktów ładowania 
różnych operatorów w Polsce  
i 365 000 w Europie.

Dostęp do ponad 365 000 stacji ładowania.
Nawiązaliśmy współpracę z wiodącym dostawcą 
stacji ładowania – firmą Digital Charging Solutions 
GmbH. Dzięki temu karta Kia Charge umożliwia 
korzystanie z 81% stacji ładowania w Europie.  
Ale na tym nie koniec. Firma Digital Charging  
Solutions systematycznie rozwija swoją sieć stacji 
ładowania. Celem jest zapewnienie powszechnej 
dostępności usług ładowania na najważniejszych 
rynkach pojazdów elektrycznych oraz umożliwienie 

podróżowania pojazdami elektrycznymi  
Kia bez żadnych ograniczeń. 

Pełna kompatybilność. 
Różne standardy ładowania i przewody to już 
przeszłość. Do skorzystania z publicznej stacji 
ładowania prądem przemiennym wystarczy 
przewód ładowania AC typu 2. W przypadku stacji 
ładowania prądem stałym odpowiedni przewód jest 
zawsze na wyposażeniu stacji.



Ładowanie? Aplikacja Kia Charge  
zajmie się wszystkim.
Szczegółowe informacje na temat stacji 
ładowania (POI).
Aplikacja zapewnia dostęp do niezbędnych informacji 
dotyczących pobliskich stacji ładowania, rodzaju  
ładowarek i ich dostępności. Umożliwia również łatwe 
wyznaczenie trasy do następnej stacji.

Aktualne stawki ładowania. 
Dla pełnej transparentności kosztów możesz sprawdzić 
aktualnie obowiązujące na stacji stawki ładowania bez 
konieczności logowania czy rejestracji.

Z kontem Kia Charge  
zyskujesz spokój ducha.
Dogodne rozliczenia miesięczne.
Po naładowaniu pojazdu nie trzeba dokonywać 
płatności ani zbierać paragonów. Dzięki prostemu 
systemowi płatności kartą wszystkie opłaty są 
widoczne na koniec miesiąca na jednym rachunku.

 

Pełna przejrzystość i szczegółowe dane. 
Wykorzystaj maksymalnie każde ładowanie! 
Szczegółowe informacje o zużyciu energii 
umożliwiają optymalizację ładowania pojazdu. 
Dzięki temu można oszczędzać czas i pieniądze.  



Plany taryfowe dla każdego.
Skorzystaj z atrakcyjnych stawek za ładowanie dzięki stałym miesięcznym planom 
abonamentowym lub z elastycznych stawek za pojedyncze ładowanie.

Kia Charge Easy 
Przeznaczona dla tych, którzy zwykle jeżdżą na 
krótkich dystansach i większość ładowań wykonują 
w domu. Zapewnia swobodę ładowania pojazdu 
zawsze i wszędzie, bez ponoszenia miesięcznych 
opłat abonamentowych. Idealna dla osób dojeżdża-
jących do pracy w mieście i kierowców pojazdów 
hybrydowych typu plug-in (PHEV).

Kia Charge Plus  
Przeznaczona dla tych, którzy używają głównie 
publicznych stacji ładowania i chcą czerpać 
korzyści z najniższych stawek różnych operatorów 
stacji ładowania. To najlepsza opcja w przypad-
ku intensywnego użytkowania zarówno pojazdu 
PHEV, jak i EV.

Kia Charge Advanced 
Zapewnia pełną przejrzystość cen i podsumowanie 
wydatków. Użytkownik płaci ustaloną stałą cenę za 
prąd na wszystkich publicznych stacjach ładowania 
w kraju, zależną jedynie od szybkości ładowania. 
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pokonują 
długie dystanse oraz intensywnie korzystają  
 z publicznych stacji ładowania.

Ultra szybkie ładowanie z IONITY 
Do każdej z wymienionych taryf możesz dobrać  
dodatkowy pakiet IONITY. Umożliwia on ultra 
szybkie ładowania po rozsądnych kosztach przy 
gwarantowanej rocznej stawce abonamentowej  
i braku opłat za sesję.  

Więcej informacji na www.kia.com 
oraz w salonach Kia.

Taryfa Kia Charge Easy Kia Charge Plus Kia Charge Advanced

Opłata abonamentowa Brak. Miesięczna. Miesięczna.

Stawka Stawka lokalnego  
operatora.

Stawka lokalnego  
operatora z upustem.

Stała, średnia stawka 
na wszystkich stacjach 

ładowania.

Opłata za sesję  
ładowania Tak. Nie. Nie.

Korzyść Pełna elastyczność  
bez opłat miesięcznych.

Najlepsza cena 
niezależnie od miejsca 

ładowania.

Pełna kontrola  
wydatków miesięcznych.

Potrzebujesz więcej mocy? Wybierz IONITY.

Access

Przy miesięcznym abonamencie 21 zł, możesz ładować auto 
po konkurencyjnej stawce 2,40 zł za kWh.

✔ ✔ ✔

Power

Przy miesięcznym abonamencie 58 zł możesz ładować auto 
po konkurencyjnej stawce 1,35 zł za kWh.

✔ ✔ ✔



Ładuj swoją elektryczną Kia dzięki dedykowanej ładowarce Kia Charge Home (wallbox) i ciesz się  
wygodą zawsze naładowanego auta bez wychodzenia z domu. Po prostu, po zakończeniu jazdy  
podepnij auto do urządzenia. Dzięki dodatkowemu modułowi łączności możesz zarządzać urządzeniem 
zdalnie, a dodatkowy licznik energii pozwoli Ci kontrolować zużycie energii lub w wygodny sposób  
rozliczyć się ze wspólnotą mieszkaniową. Dzięki ładowaniu w domu możesz skorzystać z preferen- 
cyjnych stawek za prąd (taryfa nocna) i połączyć wygodę z niskimi kosztami.

Dla Twojej wygody możesz zarządzać ładowaniem pojazdu zdalnie 
przy pomocy aplikacji Kia Connect.

Korzyści:
l wygoda zawsze naładowanego auta
l bezpieczne ładowanie
l nawet 5-krotnie szybsze ładowanie niż z tradycyjnego gniazdka 230 V
l możliwość korzystania z preferencyjnych taryf prądu (taryfa nocna)

Serwis i gwarancja:
l 24-miesiące gwarancji i serwisu w cenie
 

Dedykowana ładowarka  
Kia Charge Home.

Dzięki aplikacji Kia Connect możesz: 
l monitorować status ładowania pojazdu
l sprawdzić pozostały czas do naładowania
l zaprogramować czas ładowania w oparciu  

o godzinę odjazdu lub wybierając ładowania  
w czasie obowiązywania tańszych stawek prądu

l ustawić maksymalny próg ładowania (dla aut EV)

Ładowanie z Kia Connect.

Więcej informacji na www.kia.com. 



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy  
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje  
w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według 
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane 
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego 
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na 
fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest 
prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych 
pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl oraz uzyskają 
w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com


