
Wallbox, Hyundai Motor Deutschlands 
GmbH nye partner for E-mobilitetssystemer

Hyundai Motor Deutschland GmbH har inngått et samarbeid med Wallbox, noe 
som gjør det enklere for kundene deres å bytte fra forbrenning til elektriske 
kjøretøy og deretter kjøre inn i den nye tidsepoken av e-mobilitetssystemer.

CASESTUDIE



Utfordringen

Løsningen

Hyundai streber etter målet om Klimanøytralitet og planlegger å slutte å selge kjøretøy med 
forbrenningsmotorer i Europa innen 2035. Hyundai og Wallbox jobber sammen for en utslippsfri fremtid, for 
å gjøre det mulig for Hyundai-forhandlere å tilby Wallbox-ladere til sine kunder.

For å gjøre dette trenger Hyundai-forhandlere informasjon og opplæring om hvordan laderne fungerer og 
fordelene for brukere og eiere av denne innovative teknologien.

Hyundai legger stor vekt på bærekraft og jobber for 
tiden med en integrert, flerdimensjonal strategi å 
oppnå Klimanøytralitet, som er basert på tre søyler: 
Ren mobilitet, neste generasjonsplattformer og 
grønn energi.

Hyundai-forhandlerne vil ha integrerte Wallbox 
mockups på en e-vegg i deres utstillingsrom for å 
 skape interesse og kundeetterspørsel.

Wallboxs Pulsar Plus gjør ladeopplevelsen veldig 
enkel. Den leveres med integrert ladekabel og opptil 
22 kW effekt, Wi-Fi og DC lekkasjebeskyttelse og er 
tilgjengelig for lokal lastbalansering. Wallbox-ladere 
fungerer like enkelt som «Plug in and Charge». 
Brukere trenger ikke å bekymre seg for noe annet.

Who is Hyundai? Hvem er Hyundai?
Hyundai Motor Company er en sørkoreansk 
bilprodusent som ble grunnlagt i 1967 av Chung 
Ju-Yung. Siden 1991 har selskapet også solgt 
kjøretøy i Tyskland. I mellomtiden har Hyundai 
Motor Germany blitt den mest vellykkede asiatiske 
importøren av biler i Tyskland.

Når du tenker på Hyundai tenker du umiddelbart 
på et attraktivt design, kvalitet, kjøring på høyt nivå, 
innovasjon og alternative kjøresystemer.

Hyundai er styrt av grunnleggende bedriftsverdier 
og et ansvar overfor samfunnet. Selskapet 
bedriften ønsker ikke bare å bli oppfattet som en 
innovativ bilprodusent, men også å være en pålitelig 
partner for kundene deres.

Hyundai IONIQ 5 Elbil med 
Wallbox-lader.

“Ved å samarbeide med 
Wallbox Chargers kunne de 
tilby Hyundai-kunder topp-
moderne ladeløsninger som 
møter kundenes behov.”

Pulsar Plus fra Wallbox har 
Hyundai-logoen.



Hyundai er en pioner innen området 
nullutslippsmobilitet og tilbyr et av de 
bredeste utvalgene av elektrifiserte produkter 
på markedet. Av denne grunn vil Hyundai-
kunder ha brukervennlige og ukompliserte 
ladeløsninger, hvor de kan kjøre hjem, koble til 
bilen og starte fulladet neste morgen. 
Så enkelt burde det være å integrere elektrisk 
mobilitet i hverdagen til Hyundai-kunder.

“Ved å samarbeide med Wallbox Chargers 
kunne de tilby Hyundai-kunder toppmoderne 
ladeløsninger som møter kundenes behov[og 
som enkelt kan bestilles på nett].” - Thomas 
Kiwus, leder for avdelingen for deler og 
tilbehør.

Wallboxs flere produkter utfyller Hyundais 
visjon for fremtiden, og tilbyr bekymringsfrie 
installasjonspakker. Opplærte og sertifiserte 

Få mer informasjon om 
Wallbox på wallbox.com

Få mer informasjon om Hyundai på 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Hyundai-forhandler 
med IONIQ 5 Elektrisk 

kjøretøy utstilt.

Resultatet
installatører setter opp ladere hjemme hos 
kunden og svarer på eventuelle spørsmål.

Og med Wallbox sine vekstplaner kommer 
det snart flere offentlige ladestasjoner som 
er trygge, moderne, raske brukervennlig og 
tilgjengelig for Hyundai-sjåfører. Sammen er 
Hyundai og Wallbox på jakt etter nye, bedre 
mobilitetsløsninger inkludert en grønnere 
livsstil i tråd med selskapets visjon om 
«Fremgang for Menneskeheten.» Dette er en 
tilnærming på veien til en klimanøytral fremtid 
for selskapet og viser hva som er mulig.

https://www.wallbox.com/

