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CHCI MÍT JISTOTU
Abyste mohli dobíjet bezpečně, efektivně a bez potíží, je nutné prověřit, jaké
možnosti nabízí Vaše elektroinstalace. Abychom Vám dokázali poradit, potřebujeme
znát zejména níže uvedené údaje. Zavolejte nám nebo vyplňte přiložený formulář:
https://forms.gle/cVGszxSFSisfDsAW6
• Adresa instalace
• Hodnota hlavního jističe na domě
• Hodnota jističe v místě očekávaného připojení
• Zájem o dotaci (ANO/NE)
• Zájem o fotovoltaiku (ANO/NE)
• Typ dobíjeného vozu (Elektrický BEV nebo Hybridní PHEV)
• Kontaktní údaje (jméno, email, tel.)

CHCETE VĚDĚT VÍC?
KONTAKTUJTE INFOLINKU:
• Tel: +420 606 758 006
• E-mail: peugeot.elektromobilita@temo.cz
Na základě poskytnutých informací se s Vámi spojí technik a domluví s Vámi další
postup, včetně případného termínu prohlídky v místě realizace, jejímž výsledkem je:
• Přehled variant možností realizace
• Rozsah stavebních prací a elektroinstalačních prací
• Celková finanční nabídka
Cena prohlídky: od 1 500 Kč bez DPH (dle lokality), ZDARMA (v případě uzavření
objednávky na nový vůz BEV nebo PHEV značky PEUGEOT je klientovi cena
prohlídky refundována).

Uvedené ceny jsou platné v době přípravy tohoto
dokumentu a mohou se měnit. Na aktuálně platnou
cenu se informujte u svého autorizovaného prodejce.

CHCI DOBÍJET DOMA
Dobíjení elektromobilu / plug-in hybridu je snadné! Možností dobíjení je mnoho.
Pro Vaše pohodlí však doporučujeme dobíjet vozidlo s využitím Wallboxů
certifikovaných společností PEUGEOT. Nabídka je velmi široká s ohledem na výkon,
technické parametry, funkce, design... Vyberte vhodnou variantu a objednejte
přímo u Vašeho autorizovaného prodejce.

KABELY (1F – jednofázový, 3F – třífázový)
Kabel 7,4 kW
3–7,4 kW
1F – 32 A
Ref. 9828542180

Kabel 11 kW
3–11 kW
3F – 16 A
Ref. 9837497680

Délka kabelu: 6 m
6 170 Kč bez DPH
7 466 Kč s DPH

Délka kabelu: 6 m
6 915 Kč bez DPH
8 367 Kč s DPH

Univerzální kabel
max. 22 kW
Ref. 9835783780
Délka kabelu: cca 5 m
29 131 Kč bez DPH
35 248 Kč s DPH
Sada obsahuje: dobíjecí jednotku IC-CPD
max. 22 kW, konektor typ 2 pro připojení
k vozidlu, 3 adaptéry pro připojení k elektrické
síti (typ 2, CEE16/3p, CEE7/7), ochranné pouzdro

WALLBOXY (1F – jednofázový,3F – třífázový, Rozměry: V x Š x H (mm))
NABÍDKA CERTIFIKOVANÝCH WALLBOXŮ PEUGEOT:
DELTA
7,4 kW
1F – 32 A
Ref. 9835662880

EVBOX
11 kW
3F – 16 A
Ref. 9835662980

Fixní kabel 5 m
363 × 318 × 136
20 275 Kč bez DPH
24 533 Kč s DPH

Fixní kabel 6 m
393 × 186 × 166
22 277 Kč bez DPH
26 955 Kč s DPH

EVBOX Smart
22 kW
3F – 32 A
Ref. 9835662680
Kabel je třeba dokoupit
328 × 185 × 218
27 293 Kč bez DPH
33 025 Kč s DPH

NABÍDKA NECERTIFIKOVANÝCH WALLBOXŮ PRO SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ:
PulsePro Wallbox
3,7– 22 kW
1F, 3F – 16 A / 32 A
Nerezový materiál

PulsePro Wallbox Duo
2× 3,7–22 kW
1F, 3F – 16 A / 32 A / 64 A
Nerezový materiál

PulsePro 8102/D
2× 3,7–22 kW
3F – 16 A / 32 A / 64 A
Nerezový materiál

s kabelem / bez kabelu
260 × 450 × 120
24 900 Kč bez DPH
30 129 Kč s DPH

s kabelem / bez kabelu
480 × 700 × 190
46 900 Kč bez DPH
56 749 Kč s DPH

s kabelem / bez kabelu
1140 × 300 × 400
64 900 Kč bez DPH
78 529 Kč s DPH

Možnosti přizpůsobení na míru PulsePro: čtečka RFID pro spuštění čipem nebo kartou; měření spotřeby energie
ve 3 variantách (v rozvaděči, přes LAN/WLAN nebo online); ovládání wallboxu přes Wifi nebo Bluetooth; možnost
integrace do smarthome systémů; sledování a reporting spotřeb dle uživatelů včetně vyúčtování. Montáž wallboxu
musí provádět odborník, který je garantem správného a bezpečného fungování vybraného zařízení.
Základní cena montáže: 2 000 Kč bez DPH.
Součástí montáže je i zkouška zařízení a proškolení.

Více informací a přesnou specifikaci
získáte u Vašeho autorizovaného prodejce
nebo na infolince tel.: 606 758 006
Uvedené ceny jsou platné v době přípravy tohoto
dokumentu a mohou se měnit. Na aktuálně platnou
cenu se informujte u svého autorizovaného prodejce.

CHCI DOBÍJET VEŘEJNĚ
Síť veřejně dostupných dobíjecích stanic se neustále rozšiřuje.
ČEZ disponuje nejširší sítí více než 320 dobíjecích stanic!

KDE JE NA JDU ?
Mapu dobíjecích stanic najdete:
na www: www.futurego.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic
v aplikacích pro chytré telefony
(např. FUTUR/E/GO, která je zdarma ke stažení pro Android a iOS)

JAK NA TO?
Společnost ČEZ Vám jakožto náš partner nabízí prostřednictvím aplikace
FUTUR/E/GO celou svou síť dobíjecích stanic.
Je to snadné: stačí stáhnout aplikaci FUTUR/E/GO, vytvořit účet a zvolit tarif
dle Vašeho uvážení. Síť dobíjecích stanic ČEZ můžete využívat i bez registrace,
podmínkou je však předchozí stažení aplikace. Možné je i založení fleetových účtů
s větším počtem čipů.
Aplikace FUTUR/E/GO přináší mnoho výhod jako je mapa dobíjecích stanic včetně
navigace, aktuální obsazenost i vytíženost stanic, statistika dobíjení na každém
účtu atd.
Více informací naleznete na www.futurego.cz
Kontakt: info@elektromobilita.cz; +420 211 040 101

AC
Tarif

Jednotka

DC

HPC

Cena
bez DPH

Cena
s 21% DPH

Cena
bez DPH

Cena
s 21% DPH

Cena
bez DPH

Cena
s 21% DPH

Registrovaný zákazník

Kč/kWh

4,96

6,0

6,61

8,0

8,26

10,0

Neregistrovaný zákazník

Kč/kWh

6,61

8,0

8,26

10,0

9,92

12,0

AKČNÍ NABÍDKA:
Prvních 100 zákazníků získá kredit ve výši 10 000 Kč s DPH
na svůj účet FUTUR/E/GO společně se 100% elektrickým vozem.

MOHU VYUŽÍT DOTACE?
Dotační programy jsou vypisovány průběžně.
Operační program – Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost
(OP TAK)
•	OP TAK je zaměřen na podnikatelské subjekty na celém území ČR s výjimkou
území hl. m. Prahy.
•	Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.
•	V rámci cíle 4.4 - Podpora čisté mobility se předpokládá alokace v celkové
výši 1,9 mld. Kč.
•	Dotace se bude vztahovat mimo jiné na nákup vozidel na alternativní pohon
(elektřina a vodík), na budování dobíjecích a plnicích stanic v podnicích
nebo na kombinaci obou.
Nová zelená úsporám
•	V rámci oblasti Ekomobility jsou z tohoto programu financovány instalace
dobíjecích stanic v rodinných (max. 2 dobíjecí místa do výše 60 000 Kč) /
bytových domech (počet dobíjecích míst dle počtu jednotek v domě; každé
místo do výše 45 000 Kč) pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případná
další zařízení nezbytná pro jejich provoz.
Případné lokální dotace určené státním / veřejným institucím

Více informací získáte u Vašeho
autorizovaného prodejce nebo
na infolince tel.: 606 758 006

POTŘEBUJI JET DALEKO...
Proto jsme pro Vás, pro držitele elektromobilů PEUGEOT, připravili nabídku
zápůjčky vozidel se spalovacím motorem v síti autorizovaných prodejců značky
dle aktuálních možností a nabídky.
Na konkrétní možnosti se informujte u svého autorizovaného prodejce.

MODELOVÁ ŘADA PEUGEOT
PEUGEOT e-208

PEUGEOT e-2008
Dojezd až 340 km

PEUGEOT 308 HYBRID

Dojezd až 310 km

PEUGEOT 3008 HYBRID4

Spotřeba 1,1–1,2 l/100 km

PEUGEOT 508 SW HYBRID

Pohon 4x4

PEUGEOT e-RIFTER

Spotřeba 1,3 –1,5 l/100 km

PEUGEOT e-TRAVELLER
Dojezd až 330 km

Dojezd až 280 km

PEUGEOT e-EXPERT
Kapacita baterie až 75 kWh

