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Automobilky odmítly závazek k bezemisním vozidlům
G l a s g ow s ko u d e k l a ra c i o voze c h
a dodávkách s nulovými emisemi se závazkem
zastavit prodej znečišťujících vozidel do roku 2040,
přijatou v rámci jednání COP26, označují aktivisté
za změnu klimatu za nedostatečný. Kritizují
i absenci velkých ekonomik, včetně Spojených
států, Německa a Francie, stejně jako předních
výrobců automobilů, včetně propagátorů
bezemisních vozidel jako jsou Volkswagen
a Toyota. Přitom deklarace je v zásadě v souladu
s plány EU v rámci klimatického balíčku „Fit for 55“
zakázat do roku 2035 prodej nových automobilů
a dodávek, které produkují emise CO2.
Nezávazné prohlášení bylo otevřeno
představitelům zemí a měst, výrobcům automobilů,
podnikům s velkým vozovým parkem, finančním
institucím a investorům. V rámci deklarace se
místní a regionální vlády zavazují, že do roku
2035 převedou své vozové parky na elektrické,
zatímco podniky slibují, že tak učiní do roku 2030.
Slib podepsalo 26 zemí, vč. Velké Británie, Kanady,
Indie a zemí EU Polska, Nizozemska a Rakouska. Slib
ale podepsalo pouze šest velkých automobilek,
mezi nimi Mercedes-Benz, Ford a Volvo Cars,
a mezi předními společnostmi Uber a prodejce
potravin Sainsbury’s.
Nevládní organizace pro čistou mobilitu
Transport & Environment je znepokojena
nedostatečným závazkem od velk ých

znečišťovatelů: „Vzhledem k tomu, že chybí
Čína, USA, Německo a Francie, bude odstranění
největšího zdroje znečištění z dopravy vyžadovat
víc než nezávazné prohlášení.“
Německý ministr dopravy Andreas Scheuer
uvedl, že jeho země nepodepíše deklaraci kvůli
sporu o roli spalovacího motoru při snižování
emisí. Fosilní paliva mají být postupně vyřazena,
ale součástí řešení mohou být syntetická paliva
vyrobená s využitím obnovitelné energie.
Toyota Motor uvedla, že nepodepsala závazek
proto, že velké části světa nejsou připraveny na
auta s nulovými emisemi. Mluvčí Toyoty řekl:
„Tam, kde existuje infrastruktura, ekonomika
a připravenost zákazníků jsme připraveni
urychlit podporu vozidel s nulovými emisemi.
Nicméně v mnoha oblastech světa dosud
nebylo vytvořeno prostředí vhodné pro podporu
dopravy s nulovými emisemi. Proto je pro nás
v této fázi obtížné zavázat se ke společnému
prohlášení.“
Také Volkswagen uvedl, že tempo zavádění
elektricky poháněných vozidel se bude lišit
region od regionu. Generální ředitel VW Herbert
Diess odmítl závazek nulových emisí podepsat
a dodal: „Stále by mohlo mít smysl používat vozy
na syntetická paliva v Latinské Americe i po roce
2035.“
více na
www.autoweek.cz

Toyota zahájila výrobu Yarisu v České republice
Toyota Motor Manufacturing Czech
Republic (TMMCZ) zahájila v Kolíně
výrobu modelu Yaris. TMMCZ se tak
stává druhým evropským závodem, který

bude vyrábět Yaris – společně s Toyota
Motor Manufacturing France (TMMF) ve
Valenciennes. V TMMCZ se budou vyrábět
vozy se zážehovým tříválcem 1,5 Dynamic
Force/89 kW (121 k) i hybridním pohonem
1,5 Hybrid Dynamic Force/85 kW (116 k).
Po převodu vlastnictví pod belgickou
Toyota Motor Europe v lednu 2021 Toyota
do TMMCZ (dříve TPCA) investovala více
jak 4,5 miliardy Kč kvůli výrobě vozidel
platformě TNGA-B. Významně se při tom
navýšila i výrobní kapacita závodu. Po
náběhu výroby Yarisu a nového modelu
Aygo X v roce 2022 se zde budou vozy
vyrábět ve třísměnném provozu. Pro více
než 20 firem, sdružených v rámci tzv. Toyota
Associated, v České republice pracuje
více než 9000 lidí.

Škoda osvěží Karoq
Kompaktní SUV sice nejsou ideálem pro
environmentalisty, nicméně prodejní čísla
mluví jasně. Mezi ty nejoblíbenější už od
svého uvedení na jaře 2017 patří Škoda
Karoq s půl milionem dodaných vozů.
V prvním pololetí dokonce šlo o druhý
nejprodávanější model značky po Octavii.
Tento model se vyrábí v České republice,
na Slovensku, v Rusku a Číně. Po čtyřech
letech nastal čas, aby Škoda aktualizovala
jednu ze svých hvězd. Omlazený Karoq se
představí 30. listopadu v rámci digitální
prezentace pro média. Žádná revoluce
se ale nedá čekat. Kromě několika detailů
se Karoq nijak zásadně nezmění. Také
u motorů zůstane vše při starém, tedy u TSI
a TDI, zatímco plug-in hybridní pohon
zůstane vyhrazen pro Superb a Octavii.

více na
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Novinky Porsche ČR na e-Salonu
Společnost Porsche ČR připravila pro třetí
ročník veletrhu čisté mobility e-Salon na výstavišti
PVA Expo Praha v Letňanech oficiální představení
několika významných novinek uváděných na
český trh.
Volkswagen představil české veřejnosti
nejnovější členy rodiny modelů ID. Poprvé bylo
v České republice k vidění na český trh nově
uváděné sportovní elektrické SUV ID.4 GTX
s pohonem všech kol se dvěma elektromotory.
První zástupce nové sportovní značky GTX, která
přenáší úspěšnou historii sportovních modelů
GTI, GTD a GTE do světa elektromobilů, už je
k dispozici za cenu od 1 451 900 Kč.
Pouze týden po světové premiéře se představil
nový ID.5, který vstoupí na český trh na jaře roku

2022, přičemž chybět nebude ani sportovní verze
ID.5 GTX. Přináší technické inovace, mezi něž
patří nová generace softwaru 3.0, umožňující
aktualizace a instalaci dodatečných funkcí
prostřednictvím technologie Over-the-Air (OTA),
nebo asistenční systém Travel Assist s prediktivními
funkcemi.
V ý h l e d d o b u d o u c n o s t i m ě s t s ké
elektromobility nabízí studie malého crossoveru
ID. Life, předvedená v září na IAA Mobility
v Mnichově. Na jejím základě vznikne malý
elektromobil, s jehož uvedením na trh se počítá
v roce 2025 se základní cenou v rozmezí od 20 000
do 25 000 eur. ID.Life je prvním elektromobilem
navrženým na základě platformy MEB s pohonem
předních kol.
Pr vní kompaktní elektrický sportovní
hatchback Cupra Born přichází současně
s českou výstavní premiérou na domácí trh se
základní cenou 984 900 Kč.
Volkswagen Užitkové vozy v české premiéře
představil Multivan T7, který je poprvé vybaven
plug-in hybridním pohonem. K tomu se přidaly
letošní novinky Audi e-tron GT a Q4 e-tron a nové
produkty z oblasti nabíjecí infrastruktury Moon.
více na
www.autoweek.cz

Nejdostupnější elektromobil na trhu
Dacia chce s modelem Spring, přicházejícím
s cenou od 454 900 Kč, zpřístupnit elektromobilitu
pro široké skupiny zákazníků. Dacia tak pokračuje
v demokratizaci nových technologií. Dacia
Spring je finalistou ankety AutoBest Best Buy
Europe 2022.
Spring je elektricky poháněné čtyřmístné
městské miniauto se vzhledem SUV. Dacia těží
z více než desetiletých zkušeností získaných
průkopníky elektrické mobility skupinou Renault
a Aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi. Využívá
alianční komponenty a základem vozu je
alianční platforma CMF-A.
Pro městský provoz jsou ideální malé vnější
rozměry – délka 373 cm a výška 151 cm společně
s vyšší světlou výškou 151 mm a malým stopovým
průměrem otáčení 9,6 m. Přitom zavazadlový
prostor nabízí největší objem v kategorii 270 l
(podle VDA), při sklopení zadních sedadel 620 l.
Spring je velmi lehký – 970 kg, což umožňuje
použít trakční elektromotor s výkonem 33 kW

(44 k) a točivým momentem 125 N.m. Akumulátor
Sunwoda o využitelné kapacitě 27,4 kWh má
hmotnost jen 166 kg, tedy 22 % hmotnosti vozu,
což je rekordní hodnota. Stačí na dojezd 230 km
podle WLTP (305 km v cyklu WLTP City). Přitom
v Evropě majitelé srovnatelných městských
miniaut jezdí v průměru 31 km denně, takže jim
stačí Spring nabíjet jen jednou týdně.
Při každém zvednutí nohy z plynového pedálu
a brzdění se využívá rekuperace energie. Dojezd
lze navíc zvýšit o 9 % stisknutím tlačítka ECO na
centrálním panelu. V tomto režimu se omezuje
výkon na 23 kW a maximální rychlost na 100 km/h
ze standardních 125 km/h.
Základní verze Comfort bude za 454 900 Kč.
Kritickým faktorem pro Spring bude objem
dodávek z čínské továrny v čínském městě
Š`-jen (Shiyan). V Evropě už bylo objednáno
40 000 vozů a 10 000 bylo dodáno.
Více na str. 10 (dostupná po stáhnutí pdf
verze).
více na
www.autoweek.cz

Modernizace pro Citroën C3 Aircross
Citroën decentně osvěžil kompaktní SUV C3
Aircross, vítězný vůz ankety AutoBest 2018. Od
uvedení na trh na konci roku 2017 se Citroënu C3
Aircross prodalo 331 000 kusů. Pro Citroën je při
tom důležité, že 62 % kupujících volilo vrcholnou
výbavu Shine (v ČR to bylo 45 %) a 30 % si připlatilo
za dvoubarevnou podobu Bi-Color.
Silnou stránkou tohoto vozu je pohodlí
a možnosti personalizace. Proto právě v těchto
oblastech najdeme vylepšení, k nimž se přidává
přepracovaná přední část nově s Eco-LED
světlomety, které jsou standardem pro všechny
verze.
Zákazníci si mohou vybrat z celkem 70 variant
exteriéru, sedmi různých úprav vnějšího laku,
včetně dvou variant dvoubarevného řešení BiColor. Pro větší pohodlí v prostorném interiéru jsou
v nabídce nová sedadla Advanced Comfort.
Novinkou je 9“ dotykový displej umožňující využití
komunikačních služeb Connect Nav s navigací

TomTom a integrované služby Citroën Connect
Box. Pro méně náročné se nabízí propojení
mobilu s displejem Mirror Link.
Na výběr jsou dvě verze zážehového tříválce
1,2 PureTech s výkony 81 kW (111 k) nebo 96 kW
(131 k) a turbodiesely 1,5 BlueHDi s výkony 81 kW
(111 k) nebo 88 kW (120 k). I nadále je k dispozici
systém zlepšené trakce Grip Control pro jízdu
na nezpevněném povrchu (u nás volí jej asi 20 %
kupujících).
Akční cenová nabídka začíná na 389 900 Kč
za verzi 1,2 PureTech 110 Live. Ta má v základní
výbavě mj. i světlomety EcoLED, Hill Start Assist,
tempomat, varování před opuštěním jízdního
pruhu AFIL, systém rozpoznávání dopravních
značek, centrální zamykání, elektricky ovládaná
okna i vnější zrcátka, rádio atd. Na vozy se
poskytuje značková záruka EssentialDrive na 5 let
nebo 60 000 km. C3 Aircross se vyrábí v Granadě
společně s Opelem Crossland.
více na
www.autoweek.cz

Nový Renault Kangoo Van i ve verzi E-tech Electric
Renault, který je jedničkou na trhu
užitkových elektromobilů v Evropě, uvede
na jaře 2022 na trh novou generaci
elektricky poháněné dodávky Kangoo
Van E-Tech 100% Electric. Elektricky
poháněné Kangoo si od uvedení na trh
na konci roku 2011 získalo 70 000 zákazníků
a představuje každý pátý prodaný
užitkový elektromobil v Evropě. Stejně
jako předchůdce bude Kangoo Van
E-Tech 100% Electric k dispozici ve dvou
délkách se stejným úložným prostorem
a stejnou nosností jako konvenční verze
– ve standardní délce nákladový prostor
pojme až 3,9 m3, v dlouhé verzi až 4,9
m3. Užitečná hmotnost je až 600 a 800 kg
a zatížení přívěsu je 1500 kg. K dispozici

budou nově i dveře „Open Sesame by
Renault“ a Easy Inside Rack pro uložení
dlouhých předmětů pod střechou
vozidla. S dojezdem 300 km v cyklu WLTP(i)
vyhoví většině běžných potřeb firemních
zákazníků. Vyrábí se v závodě Maubeuge
ve Francii.

Mobilní CNG stanice Adast
Adamovský výrobce čerpacích stojanů
Adast Systems rozšiřuje své portfolio
o novou kompaktní čerpací stanici pro
výdej CNG. Konstrukce nového řešení
má ocelovou konstrukci, která umožňuje

její jednoduché přemisťování. Novinka
má i přes své poměrně subtilní rozměry
dostatečně velký objem pro uskladnění
plynu, a to i díky možnosti rozšíření
o takzvaný blokový systém. Ten umožňuje
rychlé a relativně levné rozšíření stanice.
Zároveň zvyšuje i její výkon, který se může
pohybovat od 35 do 490 m3/h. Velikost
základního zásobníku přitom činí 1,68 m3
vodního objemu. Navýšit ho lze až na
5,04 m3, přičemž do zásobníku je možné
umístit až 36 tlakových lahví se stlačeným
plynem. CNG stanice je navržená pro
bezobslužný provoz, vzdálený dohled je
řešený pomocí 4G sítě.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Bývalý mluvčí Nexenu Dzido na
nové pozici

Varroc Lighting mění šéfa
Varroc Lighting Systems, výrobce
vnějšího osvětlení a elektronických
řídicích jednotek pro automobilový
průmysl, v říjnu opustil jeho šéf Stephan
Vedie. V listopadu ho nahradil Christian
Päschel. Päschel přichází do Varrocu ze
společnosti HELLA, kde dříve působil jako
člen výkonné rady a vedoucí prodeje
v divizi automobilového osvětlení. Má více
než 20 let zkušeností v automobilovém
průmyslu, zejména v odvětví světelné
techniky a elektroniky, kde zastával
vysoké manažerské pozice se zaměřením
na strategický rozvoj a prodej.
„Christiana
jsme
vybrali
jako
dlouholetého manažera s rozsáhlými
zkušenostmi v oboru, který nám
pomůže úspěšně rozvíjet Varroc Lighting
Systems. Navíc nám pomůže překonat
nepříznivé období, které v současnosti
zažívá celý automobilový průmysl kvůli
celosvětovému nedostatku polovodičů
a dalších výrobních komponent,“ říká
Tarang Jain, CEO a majitel Varroc Group.

Tiskovým mluvčím Nexen Tire pro Českou
republiku byl od roku 2018 Ivan Dzido. Na
konci října 2021 firmu opustil. „Můj nástupce
zatím bohužel není znám,“ uvedl Dzido,
který před Nexenem prošel dvěma státními
agenturami. Podle dostupných informací
Nexen dosud nového PR manažera
nevybral.
Ivan Dzido se v listopadu ohlásil z nové
pozice. „Nově nyní zastupuji obchodnělogistickou firmu LKQ CZ, největšího
tuzemského dodavatele náhradních
dílů a příslušenství pro auto-moto se
sídlem v Praze,“ přiblížil svoje současné
zaměstnání. Firma působí na trhu s autodíly
od roku 1994 a je členem LKQ Corporation,
největšího distributora náhradních dílů
a autopříslušenství v Evropě a Severní
Americe. V České republice patří
obhospodařuje servisní sítě Auto-Kelly
Autoservis a Partner Elit.

více na
www.automakers.cz
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E.ON zlepšil
služby pro řidiče
elektromobilů

Dopad
pravidel EU pro
akumulátory

Dacia Spring se
solidní základní
výbavou
USA se otevírají
(očkovaným)
evropským turistům

Chytré dobíjení
u všech obytných
budov

Dacia Spring se solidní základní výbavou
Spring nabízí dobíjení ze zásuvky 230 V, kdy
se téměř vybitý akumulátor dobije na 100 %
kapacity za 14 hodin resp. s jištěním 16 A to je
za 8,5 hodiny. Z wallboxu 6,6 kW se nabije do
5 hodin a z DC nabíjecí stanice 30 kW zvládne
80 % za 50 minut. Desetileté zkušenosti Renaultu
přitom ukazují, že 80 % uživatelů elektromobily
dobíjí především doma.
V základní výbavě Comfort je mj. šest
airbagů, elektromechanický posilovač řízení,
klimatizace, tempomat, LED světla pro denní
svícení, centrální zamykání, elektricky ovládaná
okna vpředu i vzadu a zrcátka, rádio s USB
a Bluetooth. Verze Comfort Plus přidává mj.
multimediální a navigační systém Media Nav
Evolution a kameru na zádi.

Základní verze Comfort bude za 454 900 Kč.
Zatím je ale možné objednávat jen vrcholnou
variantu Comfort Plus se základní cenou
496 900 Kč. Na vůz se poskytuje standardní
záruka na tři roky resp. 100 000 km, záruka na
udržení kapacity akumulátoru 75 % je 8 let resp.
120 000 km. Od prosince bude k dispozici aplikace
MyDacia umožňující ovládání některých funkcí
na dálku.
Nová Dacia Spring bude nabízena ve
třech verzích. K základní pro širokou veřejnost
se v 1. polovině roku 2022 přidá verze Business
s přípravou na instalaci jednotek pro firmy,
půjčovny a sdílenou mobilitu. Posléze se přidá
ještě dvoumístná užitková verze Cargo bez
zadních sedadel s nákladovým prostorem 1000 l
a nosností 330 kg, ideální pro rozvážkové služby
ve městech.

více na
www.autoweek.cz

USA se otevírají (očkovaným) evropským turistům
Sean Goulding Carroll v dopravního
zpravodaji Euractiv přináší nejnovější souhrn
zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Po víc než roce a půl Spojené státy znovu
otevřely své hranice pro evropské masy toužící
po nákupech na 5. Avenue. Pro mnohé zákaz
znamenal víc než jen odložení cesty do Disney
Worldu – rozdělil rodiny, zničil plány a znamenal,
že velké události, dokonce i pohřby, zůstaly bez
návštěv.
Od 8. listopadu se zrušilo omezení pro 33 zemí,
včetně 26 zemí schengenského prostoru, Irska
a Velké Británie. Samozřejmě k nelibosti odpůrců
vakcinace USA se povolují pouze cestující, kteří
jsou plně očkovaní vakcínou schválenou WHO,
což je rána pro ty, kteří jsou imunizováni ruským
Sputnikem V. Cestovatelé také musí předložit
negativní Covid test.
Zrušení omezení představuje velkou podporu
pro letecký průmysl. Transatlantické linky patří
k nejlukrativnějším, takže evropské aerolinky
tuto novinku přivítaly s otevřenou náručí. Lety
z Velké Británie do USA, především do New
Yorku, San Francisca a Los Angeles, již vzrostly
o více než 2000 %. Americký turistický průmysl

zažívá nárůst poptávky, rezervace hotelů i Airbnb
raketově rostou. Ale ne všichni jsou tím nadšeni
– ekologové poukazují na klimatické dopady
návratu cestování do USA.
Účet prezidenta Bidena za infrastrukturu ve
výši 1,2 bilionu dolarů zahrnuje i financování
technologie „vozidla komunikujícího se vším“
neboli V2X. Cílem je zabránit tomu, aby
autonomní auta najížděla do objektů tím, že tyto
objekty vybavíme vysílači s nízkým výkonem. Až
dosud se to vyžadovalo od věcí jako jsou sloupy
a pouliční značky – ale co lidé?
Již probíhají kroky k přidání majáků na
jízdní kola. Ta se totiž pro autonomní vozidla
ukázala být jedním z nejobtížnějších objektů pro
přesné detekování a správnou reakci. Ale co
cyklisté, kteří si nemohou dovolit technologicky
nejvyspělejší kolo? No, může se stát, že prostě
budou muset riskovat.
Chodci a cyklisté by měli přenášet informace
o své poloze v reálném čase když se pohybují
městským prostředím. Byli byste tedy ochotni
nosit na oblečení maják, abyste měli jistotu, že
vás auto bez řidiče náhodou nezabije nebo
nezmrzačí? Možná to budeme muset zvažovat.

více na
www.autoweek.cz

Dopad pravidel EU pro akumulátory
Evropská komise chce, aby akumulátory,
používané v evropských elektrických vozidlech,
byly ty nejudržitelnější na světě – nejen ekologicky
šetrné, ale bez zneužívání dodavatelského řetězce,
včetně dětské práce a vykořisťování pracovníků.
Aby toho dosáhla, Evropská komise navrhla
nařízení EU o akumulátorech, mamutí právní
předpis, který pokrývá celý životní cyklus
akumulátorů – od těžby surovin až po jejich
likvidaci. I když to zákonodárci v Evropském
parlamentu široce uvítali, průmysl má obavy.
Největší z nich je z požadavku používat při
výrobě nových akumulátorů určité procento
recyklovaných materiálů včetně znovuzískaných
surovin, jako jsou kobalt a nikl.
Požadavek, aby společnosti používaly
recyklované kovy v nových akumulátorech

elektrických vozidel, je nezbytný, aby se
zabránilo výrobcům ve výběru levnějších, čerstvě
vytěžených přírodních materiálů, tvrdí EU.
Evropská asociace výrobců automobilů
ACEA varuje, že to potlačí inovace, zatímco
Asociace evropských výrobců automobilových
a průmyslových akumulátorů Eurobat tvrdí, že
povinnost výrobců používat recyklovaný materiál
by mohla vést k problémům s výrobou. Požadavek,
aby každý akumulátor obsahoval stanovené
procento recyklovaného materiálu také podle
Eurobatu vytvoří masivní administrativní zátěž
pro výrobce.
„Nemyslím si, že si Komise plně uvědomuje
množství práce, kterou pro nás a pro orgány
dozoru nad trhem vytváří,“ řekl ředitel pro
záležitosti EU Eurobat Francesco Gattiglio.

Krátce
Německý ministr dopravy Andreas Scheuer chce svolat jednání kvůli kritickému
nedostatku AdBlue.
Tak jako se autosalon IAA změnil na IAA Mobility se výstava nákladní techniky
v Hannoveru mění na IAA Transportation.
Čínská značka Aiways počátkem roku 2022 zahájí ve Švýcarsku prodej elektrických SUV.
Americký Kongres schválil investiční program presidenta Bidena na modernizaci
infrastruktury v hodnotě 550 miliard dolarů zahrnující i financování e-mobility.
Australská těžařská společnost European Lithium investuje do dvou ložisek lithia na
Ukrajině s cílem stát se jeho největším dodavatelem v Evropě.
více na
www.autoweek.cz

Chytré dobíjení u všech obytných budov
Směrnice o energetické náročnosti budov
EPBD má majitelům elektromobilů dát právo na
chytrou zástrčku.

k chytré zásuvce. U obytných budov by všechna
parkoviště měla být připravena na instalaci
nabíjecích míst.

„Inteligentnímu nabíjení elektromobilů se
v diskusích o energetické náročnosti budov
věnuje jen málo pozornosti. S „právem na
připojení“ však budovy mohou být průkopníkem
přechodu k čisté mobilitě,“ píší Luka De Bruyckere,
programový manažer v Environmental Coalition
on Standards (ECOS), a Jaap Burger, hlavní
poradce v projektu Regulatory Assistance Project
(RAP) nezávislých organizací propagujících
přechod na čistou energii.

Současná směrnice o energetické náročnosti
budov EPBD obsahuje ustanovení pro nabíjení
vozidel v nových a modernizovaných budovách,
ale malé a střední podniky, které představují
99,8 % všech podniků v Evropě, jsou osvobozeny
od ustanovení o elektromobilitě. Členské státy
EU mohou také volně stanovit minimální prahové
hodnoty pro budovy. Politici EU proto chtějí při
revizi směrnice EPBD tyto mezery zacelit.

Prostřednictvím nadcházejícího nařízení
o infrastruktuře alternativních paliv AFIR
Evropská unie stanoví cíle pro budování veřejné
infrastruktury pro dobíjení tak, aby byly zajištěny
plynulé trasy napříč kontinentem. Poskytnutí
nezbytné veřejné dobíjecí sítě je však pouze
prvním krokem.
Pro dosažení čisté a spolehlivé sítě s velkým
množstvím elektromobilů, využívaných jako
flexibilní zdroje pro energetický systém, se
musí také využít nabíjení v domácnosti a na
pracovišti a každému se musí umožnit přístup
více na
www.autoweek.cz

E.ON zlepšil služby pro řidiče elektromobilů
Kartou E.ON Drive řidiči elektrických vozidel
dobijí i na stanicích sítě ČEZ. Zákazníci registrovaní
v systému E.ON Drive tak mohou jednou kartou
dobít u více než 600 dobíjecích stanic po celé
České republice.
Společnost E.ON už v polovině roku dala
možnost svým zákazníkům, aby se svou kartou
mohli dobíjet v síti PREpoint. Teď mohou stejnou
kartu nebo čip E.ON Drive použít také u sítě
dobíjecích stanic ČEZ. Na území České republiky
je aktuálně téměř 800 veřejných dobíjecí stanic
pro elektromobily. U více než třech čtvrtin z nich
registrovaní zákazníci v systému E.ON Drive
nebudou muset hledat další čip nebo kartu
a řešit další registrace.
„Po společném projektu roamingových služeb,
který jsme zprostředkovali našim zákazníkům
společně se společností Pražská energetika
v první polovině tohoto roku, je tohle další důležitý
krok k tomu, aby měli elektromobilisté v Česku
jednodušší možnosti, jak dobít svůj elektromobil,“
vysvětluje Martin Klíma, vedoucí oddělení
Mobility Services společnosti E.ON Energie.

Zatímco se společností Pražská energetika se
E.ON dohodl na oboustranném roamingu, nová
možnost dobíjení v síti ČEZ funguje na jiné bázi,
než při dobíjení v síti PREpoint. Hlavním rozdílem
je fakt, že je jednostranná. Zatímco zákazníci
registrovaní v systému E.ON Drive u stanic sítě
ČEZ dobijí, opačně to zatím nefunguje.
„Se sítí PREpoint jsme roamingové služby
realizovali napřímo, u stanic ČEZ mohou naši
zákazníci dobíjet díky propojení přes platformu
Hubject, ve které obě společnosti aktuálně
působí,“ popisuje Jakub Kott z oddělení Mobility
Services společnosti E.ON Energie.
E.ON v rámci celoevropské platformy Hubject
otevřel už na začátku léta minulého roku své
stanice pro uživatele dalších sítí, především
zahraničních, jako jsou Plugsurfing či Digital
Charging Solutions, mezi něž patří například
Audi e-tron charging services nebo Mercedes
Me Charge. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že
elektromobilisté mají díky platformě o dobíjecí
stanice E.ONu zájem.
více na
www.autoweek.cz

