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Mirkův elektromobilní občasník 3/2018
Asociace pro elektromobilitu České republiky

zkuš enostı́ s elektromobilem

35.000 km
den po dni, od nabı́ječ ky k nabı́ječ ce
Více na: http://mirekmatyas.blog.idnes.cz/

ČESKO − elektromobilový ráj
Př edstavte si krá snou zemi, která má př ebytek elektrické energie. Dokonce tak velký,
ž e kdyby vš echna osobnı́ spalovacı́ auta vymě nila za elektromobily, nemusela
by vyrobit ani jednu kilowatthodinu el. energie navı́c. Takové má rezervy. Dokonce
nenı́ ani moc velká , s elektromobilem se dá z vý chodu na zá pad př ejet za 5 hodin
a ze severu na jih za pouhé 2-3 hodiny.
Má dostateč nou infrastrukturu, která nenı́ př etě ž ová na, protož e kaž dý
elektromobilista dobı́jı́ energii př es noc z domá cı́ baterie nebo z veř ejné ho osvě tlenı́.
Tuto služ bu nabı́zejı́ vš echna rozumná mě sta za symbolický poplatek č i zcela
zdarma.
Také prů myslová vý roba je skvě lá , elektromobily by mohla chrlit po tisı́cı́ch denně .
I vě tš inu surovin má , dokonce př ebytky lithia. Poč ası́ je také př ıź nivé - ze slunce
by mohla pokrý t vě tš inu domá cnostı́ i elektromobilů po 9 mě sı́ců v roce.
I ekonomicky to dá vá smysl. Tak proč už než ijeme v rá ji?
Minulý rok, když jsem zač al s testová nı́m elektromobilů pro bě žný provoz (prá ce
servisnı́ho technika a konzultanta), mě l jsem velké obavy. Jestli dojedu, zda má m
dostateč ně velkou baterku, jestli je dostateč ná infrastruktura, jestli mě nebude v lé tě
horko a v zimě zima, jestli ně kde nezů stanu viset s prá zdný mi bateriemi, jestli
nebudu moc dlouho č ekat na nabı́jenı́. Stač ilo pů l roku reá lné ho provozu a zjistil
jsem, ž e vě tš ina tě chto obav byla pouze v mé hlavě .
Nikdy jsem nezů stal nikde viset. Doba nabı́jenı́ je př ijatelná . S elektromobilem
se mi jezdı́ lé pe než se spalová kem a dá se dokonce využ ıt́ pro vě tš inu cest mimo
rozvoz rozmě rný ch vě cı́, na které použ ıv́ á me dodá vky. Po dalš ım
́ pů lroce se mi C"esko
jevı́ jako elektromobilový rá j. V okolı́ 25 km od mé ho bydliš tě př ibý vajı́ dalš ı́
rychlonabı́ječ ky. Takž e dnes (20. 3. 2018) jich je zde již 10 a dostupný ch nabı́jecı́ch
mı́st (230V/16A) je zde nepoč ıt́ aně .
Elektromobil je tedy jasnou volbou. Nynı́ se už jen rozhoduji, který a za jaký ch
podmı́nek. Kdo sleduje mů j blog o elektromobilitě , ten vı́, ž e se chci rozhodnout
ně kdy v pů lce tohoto roku. Nenı́ to vš ak nutnost, protož e elektromobil, který má m
nynı́ zapů jč ený, klesá kaž dý mě sı́c na trhu ojetin o 4 500 Kč (což je vı́c než polovina
mě sı́ č n ı́ h o proná jmu). Je tedy otá zkou, kdy zvolit ten sprá vný okamž ik
pro jeho ná kup.
Bě hem roku jsem př ehodnotil spoustu postojů spojený ch s elektromobilitou
a s malou elektromobilitou zvlá š ť.
V té to brož urce naleznete ně které z ú dajů , které mi pomá hajı́ s rozhodnutı́m.
Zabý vá m se zde ně který mi fá mami a také vyvracı́m č asto uvá dě né
zaruč ené pravdy tě ch, co s elektromobily vě tš inou nejezdı́.
Potě šı́ mne, když Vá m ná sledujı́cı́ informace pomohou př i vý bě ru
Vaš eho př ıś ̌ tı́ho elektromobilu.

Jak ekologické jsou elektromobily?
Různé pohledy na elektromobilitu
Česká republika
Počet obyvatel: 10.578.820 /84/
Rozloha: 78.866km2 /113/
HDI: 0,870 /28/ Index lidského rozvoje
Hustota zalidnění: 134/km2 /88/
HDP: 32.759 /35/

Malajsie
Počet obyvatel: 31.381.992 /41/
Rozloha: 329.750km2 /41/
HDI: 0,823 /63/
Hustota zalidnění: 84/km2 /63/
HDP: 26.950 /43/

Norsko
Počet obyvatel: 5.213.985 /118/
Rozloha: 385.199km2 /59/
HDI: 0,944 /1/
Hustota zalidnění: 14/km2 /213/
HDP: 61.197 /8/

Energetický mix
Uhlí:50%
Jádro: 30%
Plyn: 8%
OZ: 10%
Ostatní: 2%
Výroba el. energie celkem: 84/71TWh
Vyvezeme 13TWh
(cca. roční výroba JE Temelín)

Uhlí:50
Jádro: 0%
Plyn: 45%
OZ: 5%
Ostatní: 0%
Výroba celkem 150/150TWh213/

Uhlí:0%
Jádro: 0%
Plyn: 0%
OZ: 99%
Ostatní: 1%
Výroba celkem: 145/130TWh

Energetický mix (2015) www.iea.org

Jak dlouho se to nabíjí?
A jaká je nejč astě jš ı́ otá zka ohledně nabı́ječ ek? - JAK DLOUHO SE TO NABI!
JI!
?
Již z té to otá zky pozná te, ž e tazatel je laik. Elektromobilista by se takto nikdy
nezeptal, protož e když jen chvı́li jezdı́te elektromobilem, pochopı́te, ž e tato otá zka
nedá vá smysl. A to z jednoho prosté ho dů vodu - je to pokaž dé jiné . Když to tazateli
vysvě tlı́te, zamyslı́ se a vybafne: „No tak když přijedete úplně vybitej, tak jak to
dlouho trvá do úplně plna?“ To je ovš em také velmi absurdnı́ otá zka, na kterou ani
já nezná m odpově ď, protož e když bych byl ú plně vybitej, tak už bych nikam nedojel a
ú plně vybitej - to se mi ješ tě nikdy nestalo.
Vě tš inou se shodneme na tom, ž e to, co doopravdy chtě jı́ tazatelé vě dě t, je moje
běžná doba dobíjení. Jako vzorek je v té to brož urce brá n č erven 2017, kdy jsem
mimo noč nı́ nabı́jenı́ doma nabı́jel 47x.
Za tento mě sı́c se mi moc nestá valo, abych dojı́ž dě l pod 20 km dojezdu a pod 10 km
to byly naprosté vý jimky. Abych mohl odpově dě t na otá zku, jaká je moje bě ž ná doba
dobı́jenı́, je tedy nejprve potř eba vě dě t kolik vlastně „normá lně “ dobı́jı́m.
To vı́m. Respektive si to doká ž u spoč ıt́ at. Má m detailnı́ č ıś la za celý mě sı́c, za kaž dý
den. A aby to bylo vypovı́dajı́cı́, nebudu poč ıt́ at s prů mě rem, ale s mediá nem, a ten je
53,50 km zbývajícího dojezdu (ze 77 př ıj́ ezdů k nabı́ječ ce za mě sı́c). Proč poč ıt́ á m
s mediá nem? Mediá n ná m vystihuje nejbě ž ně jš ı́ hodnotu v souboru – je to taková
hodnota ze ž ivota, kdež to prů mě r ná m spoč ıt́ á „bě ž ný “ prů mě r. Pro ty, kteř ı́ majı́
š kolu již dá vno za sebou, rozdı́l mediá nu a prů mě ru lze vysvě tlit na př ık
́ ladu mezd.

Napětí Proud
V (AC)
230
230
230
230
400
400
400

A
3
5
10
16
3x16
3x32
„3x64"

Typ
230/Mennekes
230/Mennekes
230/Mennekes
230/Mennekes
domácí rychlá nabíječka C/C
ﬁremní rychlá nabíječka C/C
(CCS/CHAdeMO) = C/C

Příkon
W
690
1.150
2.300
3.680
11.000
22.000
44.000

Má te ,irmu o deseti lidech, kde 9 lidı́ bere 10 000 Kč a š é f bere 110 000 Kč . Prů mě rně
berou 20 000 Kč . Mediá n platů (nejbě ž ně jš ı́ hodnota) je vš ak 10 000,- Kč
– proto mi i u elektromobilu medián ukazuje č ıś la, která jsou bliž š ı́ ž ivotu.
A nyní ta základní otázka: Jak dlouho dobı́jı́m do plna, když př ijı́ž dı́m se zbý vajı́cı́m
dojezdem 53,5 km? Na to opě t nenı́ jednoduchá odpově ď. Vy, co má te spalová ky,
č epujete vž dy do plna, nebo jen za tisı́covku, pě tistovku, nebo jen 10 litrů ?
Ani já u elektromobilu neč epuji vž dy do plna, dokonce jen má lokdy – nabı́jenı́
elektromobilu do plna má svá speci,ika.
Pro jednoduchost vš ak budu dneš nı́ př ık
́ lad poč ıt́ at s nabı́jenı́m do plna - na dojezd
140 km. Nynı́ se ná m již bude poč ıt́ at lé pe. Na dojezd 140 km potřebuji z dojezdu
53,5 km dobít 86,50 km.
Prů mě rná spotř eba za mě sı́c č erven 2017 byla 12,67 kWh na 100 km. (Poč ıt́ á no
z celkem ujetý ch 4 632 km). U nabíječky jsem tedy „běžně“ potřeboval dočerpat
6,83 kWh. Jak dlouho to trvá ? Existuje spousta mož nostı́ jak dobı́jet elektromobily.
Kaž dý ř idič volı́ ty, které mu nejvı́ce vyhovujı́. Obvykle je to př i bě ž né m provozu mix
ně kolika způ sobů dobı́jenı́. Nenı́ to jen o ceně a rychlosti. V ná sledujı́cı́ tabulce uvedu
mož nosti, jak dlouho trvá nabı́ j enı́ 6,83kWh pro rů zné druhy nabı́ j eč e k,
které se v C"R nachá zejı́.
No a vy, co jste doč etli až sem, také vı́te, jak dlouho ná m to dobı́jenı́ bude trvat.
U rychlonabíječky si "postojím" pouhých devět minut. To si mnohdy nestihnu
ani odskoč it. Doufá m, ž e jsem Vá m poodhalil odpově ď na tuto klasickou otá zku (JAK
DLOUHO SE TO NABI!
JI!
?) a ti z vá s, co elektromobil teprve zač nete použ ıv́ at, zjistı́te,
ž e nabı́jenı́ nezabı́rá vů bec tolik č asu, jak se na prvnı́ pohled zdá .

Hrubé porovnání

Příkon Výkon Čas

kW
kWh hodin
PC + tiskárna
0,69
6,83
9:53
Vysavač
1,15
6,83
5:56
Fén na vlasy
2,30
6,83
2:58
Pračka + žehlička
3,68
6,83
1:51
Velká cirkulárka
11,00
6,83
0:36
Velký soustruh
22,00
6,83
0:18
lanovka Macocha (45kWh) 44,00
6,83
0:09
lanovka na Petřín (106kWh) = cca. 3 rychlonabíječky

Reálný dojezd elektromobilů

C"lá nek bude zveř ejně n
26.03.2018
na blogu:

http://mirekmatyas.blog.idnes.cz/

Test provozních nákladů elektromobilu
Když se moji př á telé dozvě dı́, ž e př i své prá ci použ ıv́ á m elektromobil, vě tš inou
chtě jı́ vě dě t, jestli jsem ně kde zů stal viset s prá zdný mi bateriemi nebo kdy mi bylo
nejvı́c ouzko. Ně kteř ı́ elektromobilisté se na mě zlobı́ za to, ž e č lá nky a blog pı́š u
moc č erně a ká moš i, co jezdı́ ve spalová cı́ch, se mi naopak smě jı́ kvů li tomu,
ž e to pı́š u moc rů ž ově . Tak nevı́m. Rozhodně to nenı́ tak, jak ně kteř ı́ ř ık
́ ajı́,
ž e př echod ze spalová ku na elektromobil prakticky nepozná te a ž e je vš e oukej.
U mě to tak urč itě nebylo, bylo to mnohdy ouvej.
Změ na u mne byla celkem velká a na ně které otá zky zatı́m stá le nezná m odpově ď.
Budu na ně asi muset př ijı́t sá m, protož e nelze č erpat ze zkuš enostı́, které v C"R
prostě nejsou. Praxe př iná š ı́ spolu s př ibý vajı́cı́mi ekilometry mnoho zkuš enostı́.
Př iná š ım
́ detailnı́ vyhodnocenı́ jednoho mě sı́ce jež dě nı́ elektromobilem. Nejprve
jsem ho uká zal kolegů m na setká nı́ elektromobilistů v Olomouci. Donesl
jsem vyhodnocenı́ za červen 2017 (s elektromobilem VW eUp!). V č ervnu jsem
najel nejvı́c, celkem 4 632 ekm. Nejvı́c proto, ž e v č ervenci - př ed prá zdninami – už
na ,irmě ř eš ım
́ e vě tš inou nedodě lky a servisnı́ zá sahy. Vš ichni chtě jı́ mı́t př ed
prá zdninami č istý stů l, a tak nenı́ potř eba moc jezdit dodá vkami. To se uká zalo
např ı́klad v lednu 2018, kdy naopak bylo tolik rozvozů kopı́rek, baterek,
technologiı́ apod., ž e elektromobil zů stal prakticky nevyuž it. Jezdily jen dodá vky.
V č ervnu 2017 jsem doma nabil 295 kWh a na cestách ješ tě dalš ıć h 292 kWh.
Průměrná spotřeba je tedy 12,67 kWh na 100 km, což si myslı́m, ž e je dobré ,
jelikož VW udá vá 11,7 kWh podle NECD. Ta tedy nenı́ ani o 10% niž š ı,́ než co jsem
namě ř il u sebe. A cena za jeden kilometr? Cena za jeden kilometr - čistě za „palivo”
- je pouze 0,45 Kč. To je samozř ejmě smě š ná cena, protož e Brno–Praha
a zpě t je bratru za sto devadesá t korun. Kdo by to nebral? Realita je ovšem jiná.
Jak jsem už psal, zajı́majı́ mne celkové náklady vč etně proná jmu elektromobilu,
pojiš tě nı́, dá lnič nı́ zná mky, ceny za pauš á ly u elektronabı́ječ ek, platby za dobı́jenı́
mimo př edplacené sı́tě , ceny dobı́jenı́ na Slovensku, poř ıź enı́ domá cı́ nabı́jecı́
stanice, mě ř enı́ a vš eho ostatnı́ho, co mi umož ň uje jezdit.
U elektromobilu jsou to př edevš ım
́ č ipové karty emobility a PRE a také platby na
evmapá ch a obč as ně jaká ta platba v zahranič ı́ . Tak jsem to spoč ı́ t al
– celkem 19 751 Kč bez DPH za vš e. Tedy 4,26 Kč za jeden kilometr. To je super.
Př edpoklá dal jsem, ž e to bude horš ı.́ Hlavně jsem ani nedoufal, ž e mi tak malé auto
umož nı́ tak velký ná jezd, a ž e mne nebude č asté nabı́jenı́ omezovat. Př es noc jsem
doma (nebo na hotelech) nabı́jel tř icetkrá t – kaž dou noc. Mimo to jsem za mě sı́c
č erven 2017 nabı́jel ještě 47x. Ně kdy mi umož nil nabı́jet zá kaznı́k bě hem celé ho
pracovnı́ho pobytu u ně j, ale vě tš inou to byly rychlonabı́ječ ky
na 10–20 minut. Ně kdy jsem se stavil jen tak ze zvyku na 5 minut
a docvrknul jsem 2 kWh. Vš echny hodnoty, vč etně struktury
nabı́jenı́, jsou v tabulce na následující dvoustraně.

Vyhodnocení nabíjení červen 2017
K nabı́jenı́ a cená m za jednu kWh na nabı́jecı́ch
stanicı́ch je tř eba upř esnit pá r informacı́. Data jsou
z č ervna roku 2017 - za tuto dobu se mnohé
změ nilo.
C"ip elektromobility lze zı́skat za vý hodně jš ı́ch
podmı́nek spolu s odbě rem elektrické energie pro
domá cnost č i ,irmu.
Cena EV mapy se sice zdá relativně vysoká , ale je to
dá no tı́m, ž e nabı́jenı́ (v č ervnu 2017) probı́halo
hlavně na Vystrkově , což je nejdraž š ı́ stanice
zař azená do systé mu EV mapy. Mnohé stanice
na EV mapá ch jsou zdarma, nebo za velmi
symbolické ceny.
J e s t l i - ž e b y v š a k t e s t o v á n ı́ p r o b ı́ h a l o
s elektromobilem, který má baterii o použ itelné
kapacitě vı́ce než 40 kWh, struktura nabı́jenı́
se změ nı́ tak vý razný m způ sobem, ž e č ip
elektromobility prakticky nebudu potř ebovat
a budu nabı́jet pouze doma, u veř ejný ch nabı́ječ ek,
popř ıp
́ adě budu platit kartou č i př edplacený m
kreditem. Ušetřím tak cca. 5.000,− Kč za rok.
Jak vyplý vá z ná sledujı́cı́ tabulky - v př ıp
́ adě své ho
ná jezdu 4.632 km mě sı́ č n ě , bych se 40 kW
elektromobilem nabı́jel mimo svou domovskou
stanici pouze 3× - a to zcela mě nı́ mů j pohled
na elektromobilitu v C"eské republice.

Co udělá se strukturou nabíjení elektromobil
s 40kWh baterií

Trasa:Rosice, Brno,
Uherský Brod, Brno,
Rosice
Trasa:Rosice, Brno,
Blansko, Litomyš l,
Polič ka, Rosice

Trasa:Rosice, Brno,
Uherský Brod, Brno,
Vystrkov, Praha,
Vystrkov,, Rosice
Trasa:Rosice, Brno,
Sekule SK, Bratislava,
Sekule SK, Brno, Rosice

Vývoj cen ojetých elektromobilů Ion, Zero, iMIEV

Př ed rokem byla cena elektromobilů Ion, Zero a Imiev v zahranič nı́ch bazarech
(podle vý bě ru podle mý ch vlastnı́ch parametrů ) 234 000 Kč (cena s DPH – vš echny
ceny v č lá nku i grafech uvá dı́m i s danı́ – tedy ceny koneč né ).
Koncem ú nora 2018 byla cena o 23 000 Kč nižší. Jestliž e prolož ım
́ spojnici trendu,
bude se za rok tento typ elektromobilu prodá vat za 188 000 Kč . Spı́š e ale za ješ tě
mé ně – v roce 2019 by už mě l bý t koneč ně elektromobilový př etlak (TM3, Zoe, S"koda
eCitigo, nové Citroeny, Opel Ampera a mož ná už i ně jaký nový C"ın
́ ̌ an).
Jak je z grafu vidě t, ceny trojč at postupně klesajı́ – mı́rně - o 11% za rok. Ná jezdy
postupně rostou – ale co je to 45 000 km oproti Ionů m v C"R. Majı́ najeto kolem
100 000 km a ně které majı́ poř á d dobrou vý drž baterky. Spı́š pů jde o to zjistit,
jak se o baterii staral př edchozı́ majitel. Ukazuje se, ž e Iony
z pů jč oven, nebo od autosalonů – př edvá dě cı́ – mnohdy nejsou
dobrou volbou, protož e jsou honě ny co to dá – bez jakéhokoliv
respektu.

Vývoj cen ojetých elektromobilů NISSAN Leaf

Př ed rokem byla cena elektromobilů Leaf (vybraný ch podle mý ch vlastnı́ch krité riı́)
11 464 Euro (vš echny ceny uvá dı́m s DPH) a k 31. 1. 2018 to bylo 12 416 Euro.
Jak je z grafu vidě t, nedoš lo prakticky k ž á dné mu poklesu, cena se poř á d motala
kolem hodnoty 11 500 Euro, až v lednu 2018 skoč ila na hodnotu 12 416 Euro
(nejvíce za celé sledované období). Př itom se jedná o auta se „starý m typem“
baterky - která vě tš inou spadala do mé ho vý bě ru.
I ná jezdy jsou velmi dobré . Dokonce postupně klesajı́. Prů mě rný rok vý roby je 2012 a drž el se po celou dobu - kaž dý mě sı́c.
Když jsem zadal jsem do podmı́nek Leafy s rokem vý roby 2014
a vý š e (nový typ baterie). Cena poskoč ila o 1 500 Euro, což stá le
nenı́ moc za funkč nı́ elektromobil s 24 kW bateriı́ (reá lný dojezd
v lé tě je 120 – 160 km – podle zkuš enostı́ ř idič e a v zimě , když
v elektromobilu jede i topenı́ tak 100 – 120 km).

Vývoj cen ojetých elektromobilů TESLA S

Prvnı́ sledovaný mě sı́c je prosinec 2016. Pů vodnı́ cenově nejniž š ı́ použ itelné Tesly
se daly poř ıd
́ it v prů mě ru za 63 467 Euro. Byly s ná jezdem 61 000 km a rokem
vý roby 2013. Po roce byly prů mě rné hodnoty 41 095 Euro, 260 000 km a 2014
rok vý roby.
Když to vezmeme selský m rozumem – za rok se roč nı́k prodá vaný ch aut zvedl o rok což je normá lnı́ - vý jimku tvoř ı́ Nissan Leaf - dů vodů mů ž e bý t vı́ce.
Ojeté Tesly S byly kaž dý m mě sı́cem levně jš ı́ o cca. 45 000 Kč (1 721 Euro). Za rok
2017 je to přes půl milionu! Celý rok 2017 se ná jezd nejlevně ji prodá vaný ch Tesel
pohyboval mezi 60 – 80 000 kilometry. Poslednı́ mě sı́c skoč il ná jezd (v mý ch
tabulká ch – ne celkově na trhu) na 260 000 km vlivem prodeje mnoha Tesel
z ně kolika ,iremnı́ch ,lotil. V souč asné době je v Evropě na prodej ně co okolo 350
ojetý ch Tesel model S a tak je velmi pravdě podobné , ž e ceny budou i nadá le klesat.
C"ıś la jsou velmi zajı́mavá . A co teprve, až zač ne fungovat konkurence
a až př ijde Tesla model 3. To bude cenové padá nı́č ko.

Sraz elektromobilistů
ve Westernovém městečku v Boskovicích
Termín: 22 − 23.09.2018

Hlavní téma: Péče o trakční baterie
Program:
Testová nı́ bateriı́ nejnově jš ım
́ i diagnostický mi systé my
Zá tě ž ové testy bateriı́
Rekuperace - praxe a pově ry
Testy rekuperace
Zkuš enosti už ivatelů s nejvyš š ım
́ i ná jezdy
Jak nejlé pe peč ovat o trakč nı́ baterie (dle jednotlivý ch vozů )

Doprovodný program:
Rý ž ová nı́ zlata / tě ž ba lithia
Lanové centrum
Country bá l
Modelová nı́ baló nků
Stř elba z luku, hod oš tě pem a tomahawkem
Mě ř enı́ př esné kř ivky spotř eby př i nabı́jenı́ elektromobilu
Grilová nı́, peč enı́, opé ká nı́, ...

Soubě ž ný program:
ZA!VOD HORSKY!CH KOL PRO VS"ECHNY (22.09.2018)

V době konání srazu bude nabíjení zajištěno externími nabíječkami:
230V 16A (20x), 400 V 25A (3x), CCS/Chademo 22kW (1x)

Vı́ce informacı́ naleznete od 01.05.2018
na strá nká ch
www.mala-elektromobilita.cz

AMPER
2018

Asociace pro elektromobilitu České republiky

20. 3. 2018 Výstaviště Brno

ASSOCIATION FOR ELECTROMOBILITY OF THE CZECH REPUBLIC

Perspektivy e-mobility

Představení Asociace pro elektromobilitu
Asociace sdružuje přes 230 právnických a fyzických osob
Původní organizace založena již 1978
Činnost asociace 2017
Garantované nabíjení pro obyvatele měst - MUNICIPÁLNÍ NABÍJENÍ
10 nabíječek v Praze - Karlíně (ve fázi vydaného stavebního povolení)
na sloupech veřejného osvětlení
Bezplatné nabíječky před prodejnami Alza.cz
Nabíječky ZDARMA, pokud objednatel nabídne bezplatné nabíjení
Legislativní činnost:
- připomínkování zákona o čisté mobilitě
- připomínkování zákona o palivech
Prezentace elektromobility - na výstavách AMPER, AutoShow,
PragueCarFestival, Srazy elektromobilistů, účast na domácích i zahraničních
soutěžích - např. eRUDA, GREEN Rally ..., pořádání soutěží
např. EV rally Česká Sibiř

Činnost asociace 2018
Podpora rozvoje sítě bezplatného nabíjení
Hledání partnerů pro nabíječky ZDARMA
Electromaps.eu - nabíjení kdekoli v EU s jedním čipem/aplikací
Na lyže elektricky - bezplatné nabíječky v lyžařských stř. v ceně permanentky
Prezentace elektromobility - na výstavách AMPER, AutoShow,
PragueCarFestival, Srazy elektromobilistů, účast
na zahraničních soutěžích - např. eRUDA , pořádání soutěží
např. EV rally Česká Sibiř...

WWW stránky: http://elektromobily− os.cz
Tel.: + 420 608 400 000

