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Hyundai e-card töltőkártya 

 
Bevezetés  
 

 
A Hyundai e-card töltőkártya díja a díjcsomagban foglalt töltőtípusok (gyors, illetve 

villámtöltő) függvényében változik, amely perc (minden megkezdett perc) vagy kWh alapon 

kerül elszámolásra. A töltőkártya használata nélkül a töltés általában magasabb 

költségekkel, illetve számtalan applikáció használatával jár, járhat.  

A Hyundai e-card felhasználók ez alól kivételt képeznek, mert egy applikáció és egy kártya 

használatával Magyarországon, illetve 39 ország 312 töltőhálózatán tölthetnek egyszerűen 

és kényelmesen.  A Hyundai e-card szolgáltató partnere az MVM Mobiliti Kft. 

 
 

A Hyundai e-card szolgáltatás a következő töltési típusokat különbözteti meg:  
 

A töltőállomás AC töltési kapacitása, legfeljebb 22 kW  
(AC – váltakozó áram)  
 

A töltőállomás DC töltési kapacitása, legfeljebb 22 kW 
(DC – egyenáram) 
 

A töltőállomás DC töltési kapacitása, legalább 40 kW-tól < 100+kW-ig 
(DC – egyenáram)  
 

A töltőállomás HPC töltési kapacitása, max. 350 kW-ig  
(HPC – nagy teljesítményű töltés)  
 

 

A töltő-infrastruktúra szolgáltatója (MVM Mobiliti Kft.) által biztosított töltőállomások 

elérhetők a Hyundai e-card szolgáltatás felhasználói számára a Mobiliti-appban. Az 

applikáció térképén kényelmesen rászűrhet az elérhető töltőállomásokra Magyarországon 

és külföldön egyaránt.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes európai országok szabályozási követelményei miatt 

a közterületen történő töltés esetében a tranzakciós egység, vagyis a díjak eltérőek 

lehetnek. A töltési tranzakciókat a töltés hossza (perc alapon) vagy kWh adatok alapján 

különböztetjük meg. A tranzakciós díjakról részletes információt az árlistában talál.  

A roaming (külföldi) töltések vonatkozásában változó díjszabás érvényes, mindig a helyi 

eladási árat kell megfizetnie, mindenfajta felár nélkül. Az adott állomásokra érvényes, 

töltésekre vonatkozó díjak megtalálhatóak a Mobiliti-applikációjában. Változások a töltési 

díjak estében előfordulhatnak. Kérjük, még a kártyahasználat megkezdése előtt 

ismerkedjen meg az érvényben lévő díjszabásokkal.  
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Tarifák Magyarországon  

Az árak 2022. június 20-tól visszavonásig érvényesek 
 

Regisztrált Hyundai ügyfeleknek szóló díjazás 

 
Díjcsomag HYUNDAI  

Díjcsomag bruttó havi díja (30 naptári napra)  1750Ft 

Minimális szerződési idő 12 hónap 

Töltés indítási díj NINCS 

Villámtöltő (DC és DC) legalább 40kW – legfeljebb 50kW 100 Ft / perc* 

Villámtöltő (DC és DC) legalább 50kW 110 Ft / perc* 

Gyorstöltő (DC), legfeljebb 22kW 145 Ft / kWh 

Gyorstöltő (AC), legfeljebb 22kW 125 Ft / kWh 

Mennyiségi korlát a csomag díjával 600kWh / hó 
     

* A Hyundai díjcsomagban biztosított kedvezmény csak a Mobiliti saját töltőhálózatában érvényesek és nem vonatkoznak a 
Shell és a roaming szolgáltatásban résztvevő töltőkre. Minden esetben tájékozódjon az applikációból!  

 

A Hyundai díjcsomagot azon ügyfeleink részére ajánljuk, akik leginkább Magyarország 

területén tesznek meg rövidebb vagy hosszabb távokat és megfelelően rugalmasak 

szeretnének lenni a töltések tekintetében. Tarifánknak köszönhetően kedvező árakon 

tölthetik fel plug-in hibrid és elektromos járműveiket. A Hyundai e-card előfizetés (éves díj) 

mellé prepaid keret megrendelése is szükséges, amelyet egyösszegben kell megfizetni. 

Regisztrált Hyundai ügyfeleknek szóló IONITY díjazás 
     

                          Díjcsomag* NINCS IONITY Utazó IONITY Világjáró 

Díjcsomag éves előfizetési díja (365 napra) NINCS 34 999 Ft 94 990 Ft 

Töltés indítási díj 500 Ft NINCS NINCS 

Időalapú díj (percdíj) NINCS NINCS NINCS 

IONITY töltés Magyarország területén 280 Ft / KWh 210 Ft / kWh* 110 Ft / kWh* 

IONITY töltés az Európai unió országaiban 315 Ft / kWh 210 Ft / kWh* 110 Ft / kWh* 

Mennyiségi korlát a csomag díjával NINCS NINCS NINCS 
 

* Az IONITY díjcsomagokban feltüntetett árak csak az IONITY töltőhálózatban érvényesek. A töltési díjak éves előfizetés esetén 
Magyarországon és külföldön is megegyeznek! A díjcsomagot a 365 nap lejárta előtt semmilyen esetben nem lehetséges 
megszüntetni, díjvisszatérítésre nincs lehetőség. 

 

Gyakran jár külföldön, tölt útközben és mindezt szeretné minél gyorsabban elvégezni 

elektromos járművével? Akkor Önnek Világjáró díjcsomagunkat ajánljuk - kedvező árú 

töltési díjjal az IONITY hálózatán.  

* Az árak tartalmazzák az ÁFA összegét, adott állomásokra érvényesek, a töltésekre vonatkozó árak változhatnak.  A Hyundai 
Holding Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja. 
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További díjak 

 Hyundai e-card 

Csere-kártya 5000Ft 

 

Előfizetésenként 1db RFID kártya (ügyfélkulcs) jár, amely díjmentes. Az ügyfélkulcs 

elvesztése esetén a csere-kártya (pótlólagos ügyfélkulcs) megküldése szükséges, melynek 

megrendelése kizárólag a hivatalos Hyundai márkakereskedésekben lehetséges. 

 

Töltésekkel kapcsolatos tranzakciók 

 

A töltéssekkel kapcsolatos különböző díjak számlázása percalapon (megkezdett perc), 

illetve kWh adatok alapján történik, az érvényben lévő díjszabásnak megfelelően. A töltés 

akkor indul, amint a járművet csatlakoztatták a töltőállomásra és a töltőkártyával (RFID) 

elindításra került a töltés. A töltőkártya (RFID) használatával leállításra kerül a töltés és a 

jármű leválasztásával pedig befejeződik.  

Fontos!  A töltések indításához és a szolgáltatások igénybevételéhez a Mobiliti 

alkalmazásban a teljes regisztrációt el kell végezni, vagyis meg kell adni a számlázási címet 

és a bankkártya adataikat. 

 

Roaming töltés 

  

Az IONITY töltés esetén az európai unió országai által alkalmazandó díjszabás az a 

díjszabás, amely megfelel az Ön által választott IONITY díjcsomagnak és abban foglalt 

töltési díjaknak. A roaming töltés esetén alkalmazandó díjszabás az a díjszabás, amely az 

adott szolgáltató töltőjén meghatározott díjszabás és töltési díj.  

 

A roaming (külföldi) töltések díját a Mobiliti elszámolási rendszerén keresztül, forintban 

egyenlítheti ki, emellett a Mobiliti nem alkalmaz előterhelést a bankkártyákon. Ehhez 

valamennyi töltőn elegendő csupán a Mobiliti-alkalmazás használata, nem szükséges más 

külső szolgáltatók alkalmazásának letöltése és a hosszadalmas regisztrációs folyamatok 

elvégzése. A Mobiliti-applikációval vagy a Mobiliti-ügyfélkulccsal applikáció nélkül is 

indítható töltés a nem Mobiliti-töltőkön is, ha az adott szolgáltató és töltői támogatják az 

RFID-hitelesítést. 
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Roaming parterek: 

 

 

 
Roaming partnerek részletes listája: 

https://www.mobiliti.hu/emobilitas/Content/kapcsolodo-dokumentumok/Roaming-

partnerek-orszagonkent.pdf  

https://www.mobiliti.hu/emobilitas/Content/kapcsolodo-dokumentumok/Roaming-partnerek-

orszagonkent.pdf 

Roamingszolgáltatás információk: https://www.mobiliti.hu/roaming  

 

A Mobiliti applikáció elérhetősége: 

Az alábbi linkek segítségével töltse le mobiltelefonjára a Mobiliti-applikációt. 

 

http://bit.ly/iosmobiliti  

 

http://bit.ly/androidmobiliti  

 


