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Elektrická energie jako pohonná jednotka 

Plug-in hybrid = kombinace spalovacího benzinového motoru a 

elektromotoru 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromobil = pohonná jednotka pouze elektromotor 
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Elektromobilita / hybridní vozidla 

Plug-in hybrid (PHEV) = "hybrid do zásuvky“, neboli hybridní auta, 

jejichž baterie mohou bít dobity z externího zdroje 



Volkswagen Passat GTE 

1,4 TSI + Plug-in-Hybrid  (115 kW / 85 kW) 

Možné dobíjení rekuperací kinetické energie motoru nebo z 

externího zdroje 

Kapacita baterie 9,9 kWh / 50 l nádrž 

Dojezd na elektrický pohon: 60 km 
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Elektromobilita 

Minimální náklady na provoz díky úsporám za palivo 

Absolutně tichý a bezemisní provoz 

Možnost dobití z běžné domácí sítě nebo z veřejné dobíjecí sítě už za 30 minut 

Zrychlení z 0-50 km/hod.  už za 4 sekundy 

Bohatá sériová výbava (automat. klimatizace, hliníková kola, kožený volant, 

navigační a informační systém, apod.) 

Dojezd až 160 – 300 km čistě na elektřinu na jedno nabití dle typu vozu 

Zajímavý marketingově-komunikační nástroj 

Společenská zodpovědnost 

 



Volkswagen e-up! 

Plně elektrický dojezd: 160 km 

Baterie: Li-Ion (18,7 kWh) 

Výkon: 60 kW / 210 Nm 

Cena: 639.900 CZK s DPH (528.900 Kč bez DPH) 

Nejlevnější plně elektrické auto na trhu 

 

Doba nabíjení už od 20 minut do 80 % kapacity baterie 



Volkswagen e-Golf 

Výkon 100 kW / 290 Nm 

Baterie: Li-Ion (35,8 kWh) 

Nabíjení: 7,2 kW 

Rychlonabíjení 30-40 minut 

4 stupně rekuperace 

Záruka na baterii 8 let/160.000 km 

Největší DOJEZD: 300 km 



Ekonomické výhody Golf TSI & e-Golf 

Výrazná úspora nákladů za provoz v porovnání s klasickým benzinovým 

motorem: 

Volkswagen Golf 1,2 TSI 77kW/110k = náklady na 100 km 160 Kč (5,6 l x 

28,5 Kč/l benzinu) 

Volkswagen e-Golf = náklady na 100 km 50 Kč (12,7 kWh x 4 Kč/kWh) 

 

Na každých ujetých 1.000 Km = úspora 1.100 Kč při ročním nájezdu např. 

20 tisíc kilometrů je úspora vyšší jak 22.000 Kč! 

… a to jen za pohonné hmoty. Vozidlo má i nižší servisní náklady, kde je 

možné ušetřit dalších až 8.000 Kč. Vozidla jsou osvobozena i od silniční 

daně, atd. 
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Typy dobíjení 

Varianta 1  Varianta 2 (5 hodin)         Varianta 3 (30 - 40 min) 

Mennekes 32 A/400 V  

7,2 kW 
CCS 50 kW Combo 2 



Budoucí směr 

1. kvartál 2017 e-Golf s dojezdem 300 km 

 

 

 

2020 

Zcela nové vozidlo na platformě MEB s dojezdem 600 km 

Malé užitkové vozidlo 



Děkuji za pozornost! 


