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Már a századik e-töltőt is átadta az ALDI
Újabb mérföldkőhöz érkezett az áruházlánc és az E.ON Hungária Csoport együttműködése
Biatorbágy, 2020. november 13. – Újabb 18 üzleténél adott át e-töltőt az ALDI az E.ON Hungária
Csoporttal közös együttműködésben, így a 100. töltő is elérhető a 2019-2020-ra tervezett
147 töltőből álló hálózat részeként. Az átadásoknak köszönhetően immár 68 üzletnél vehető
igénybe a szolgáltatás. Az E.ON által telepített és üzemeltetett 18 új töltő közül 8 budapesti ALDI
áruház parkolójában érhető el, míg Gödöllőn, Kaposváron, Karcagon, Kazincbarcikán,
Nyíregyházán, Pápán, Szegeden, Szentesen, Vácon és Vecsésen egy-egy újabb ALDI üzletnél várja
töltési lehetőség az e-autósokat.
Az energiavállalat és a kereskedelmi áruházlánc 2018 őszén kötött megállapodást arról, hogy 123
magyarországi ALDI parkolójában lesz elérhető az E.ON Hungária Csoport által telepített és üzemeltetett
töltőpont. Az érintett üzletek több mint felénél már át is adták a töltőket: jelenleg 68 ALDI-nál vehető
igénybe a szolgáltatás. A 100. és a 101. töltőt az áruházlánc karcagi üzleténél helyezték üzembe, így 14
megyében összesen 101 töltő és 202 töltőpont áll az autósok rendelkezésére.
Az E.ON-nal közös beruházás újabb lépéseként már a következő ALDI-üzleteknél is lehetőség van az
elektromos-, valamint plug-in hybrid autók akkumulátorainak feltöltésére:



















Budapest, XI. kerület, Rétköz u. 10/b., 1 db AC töltő,
Budapest, XV. kerület, Erdőkerülő u. 47., 1 db AC töltő,
Budapest, XIX. kerület, Szalay utca 7-17., 2 db AC töltő,
Budapest, XXII. kerület, Háros u. 11., 1 db AC töltő,
Budapest, IX. kerület, Soroksári út 138-142., 2 db AC töltő,
Budapest, XIV. kerület, Szugló utca 60-62., 1 db AC töltő,
Budapest, IX. kerület, Tűzoltó utca 10-16., 1 db AC töltő,
Budapest, XVII. kerület, Pesti út 2., 1 db AC töltő,
2100 Gödöllő, Bossányi Krisztina utca 4., 2 db AC töltő,
7400 Kaposvár, Árpád u. 31., 1 db AC töltő,
5300 Karcag, Kisújszállási út 90., 2 db AC töltő,
3700 Kazincbarcika, Hadak útja 9., 2 db AC töltő,
4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 25., 1 db AC töltő,
8500 Pápa, Celli út 71., 2 db AC töltő,
6725 Szeged, Katona József utca 89., 2 db AC töltő,
6600 Szentes, Csongrádi út 65., 2 db AC töltő,
2600 Vác, Gödöllői út 2., 2 db AC töltő,
2220 Vecsés, Wass Albert utca 2., 1 db AC töltő.

A további tervek szerint 2026-ra összesen 180 töltővel és 360 töltőponttal várja majd vásárlóit az
áruházlánc. A teljes kiépítés után országosan 79 településen lesz elérhető az ALDI parkolókban a töltési
lehetőség.
Az e-töltőpontok idén áprilistól az ingyenesen letölthető drivE.ON mobilapplikációval vehetők igénybe.
Az alkalmazás még kényelmesebbé teszi a töltést, segítségével a kiválasztott töltő már fél órával a
tervezett használat előtt lefoglalható, illetve, ha éppen használatban van, akkor a rendszer
automatikus értesítést küld a foglaltság megszűnéséről, így elkerülhető a felesleges várakozási idő.
Az alkalmazásról bővebb információk az alábbi oldalon találhatók: eon.hu/driveon
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Az E.ON Hungária Csoport és az ALDI is elkötelezett a fenntarthatóság és az energiahatékonyság mellett,
erőforrásaikkal támogatni kívánják a környezetkímélő közlekedést, bolygónk védelmét. A két vállalat
együttműködése a töltőhálózat kiépítésére és üzemeltetésére 10 évre szól, és további 5 évvel
meghosszabbítható.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít
vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg
hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 146 üzlettel van jelen a magyar
kiskereskedelemben és közel 4200 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és
csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában
diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig
boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával
ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges
működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.
Az E.ON Hungária Csoportról Az E.ON Hungária csoport a nemzetközi E.ON-csoport tagjaként a magyar
energiagazdaság stratégiai jelentőségű vállalata. Az E.ON az első nagy cégcsoport, amely kiemelt figyelmet
szentel a jövő energiájának mindhárom üzleti területén: az intelligens energiahálózatok, a megújuló
energia, és az ügyfeleiknek kínált komplex energetikai megoldások területein. Az E.ON Hungária
cégcsoportnál az ügyfelekért 8300 kiválóan képzett, elkötelezett, odaadó szakember dolgozik. A vállalat
számára nagyon fontos, hogy munkatársai a legújabb nemzetközi és technológiai megoldások szakértői
legyenek, ezért nagy figyelmet fordítanak a folyamatos képzésre és az új, fiatal tehetségek bevonására. Az
energiavállalat hangsúlyt fektet a motiváló munkahelyi környezet kialakítására, az esélyegyenlőségre és
dolgozói elégedettségére, valamint felelősen viselkedik a környezettel, a munkatársaival és az ügyfeleivel.
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