
Fortum inleder samarbete med Hubject: Charge & Drives kunder
får nu tillgång till europeiskt nätverk av laddstationer för elbilar
Utvecklingen av laddinfrastruktur går framåt med nya tjänster och växande nätverk av laddstationer. Genom samarbetet med Hubject tar
Fortum nästa steg som innebär att alla Charge & Drive kunder kan använda nätverket Intercharge, vilket omfattar mer än 2000 laddstationer i
Europa. På samma sätt blir laddstationer från Charge & Drive tillgängliga för  övriga elbilister inom Intercharge.

- Som elbilsförare är det en trygghet att kunna ladda bilen oberoende av vem som äger laddstationen, säger Markus Hökfelt, chef för Fortum
Charge & Drive. På samma sätt är det naturligtvis önskvärt för en ägare av en laddstation att så många som möjligt ska erbjudas laddning.

Intercharge från Hubject är den ledande lösningen för så kallad eRoaming vilket innebär att kunden kan ladda sin elbil oavsett vem som äger
laddstationen, alltså samma princip som gäller för mobiltelefoni på utlandsresan.

-Idag är det fortfarande vanligt med gratis laddning eller låsta lösningar, inte minst i Sverige, berättar Markus Hökfelt. Utvecklingen går dock
mot att det krävs en betaltjänst som måste vara tillgänglig för alla även på våra breddgrader. Då blir en enkel och användarvänlig
betalningslösning betydelsefull. I föregångslandet Norge blir det nu krav att vid snabbladdning ha en betalningslösning som alla kan använda,
något som Charge & Drive haft sedan mars 2012.

Samarbetet med Hubject gör att vi får ännu fler möjligheter att erbjuda en tjänst som bygger på en öppen och användarvänlig lösning för alla
elbilsanvändare. Tjänsten kommer att kunna erbjudas under 2014.

Om Fortum Charge & Drive
Fortum Charge & Drive levererar hård- och mjukvara för laddinfrastruktur i Norden. Förutom att äga och driva egna laddningsstationer på
strategiska platser så hjälper vi även kunder med driften, inklusive betalningslösningar och dygnetrunt-kundtjänst, av laddningstationer i flera
länder. Fortum Charge & Drive är marknadsledande på den Norska marknaden där vi sköter laddinfrastruktur åt bland andra McDonald’s,
Nissan och ett flertal köcenter och hotellkedjor. Vår plattform utsågs b la till bästa M2M-lösning vid Euro Cloud Awards 2012.

Om Hubject
Hubject GmbH är ett joint venture som bildas av BMW Group, Bosch, Daimler, EnBW, RWE och Siemens. För mer information besök gärna
www.hubject.com. Hubject ansluter laddinfrastruktur över hela Europa för att göra dessa lättillgängliga för den enskilde användaren. Förutom
att knyta samman olika aktörer på marknaden erbjuder de även IT-tjänster för nya affärsmodeller.

För mer information, kontakta gärna: Markus Hökfelt, ansvarig för Fortum Charge & Drive, tfn, 070-344 53 72, e-post:
markus.hokfelt@fortum.com 
Judith Schmerberg, pressansvarig, Hubject GmbH, tfn: +49 (0)30 788 93 20 21, Mobil: +49 (0)151 182 143 05, e-post: presse@hubject.com 

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom
produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och
Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer.
Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


