
JAK ZÍSKAT KREDIT 10 000 Kč  
PRO NABÍJENÍ ELEKTROMOBILU  
V SÍTI ČEZ

KREDIT 10 000 Kč:
V rámci časově omezené akční nabídky* 
je pro držitele prvních 100 elektromobilů  
značky CITROËN zakoupených v ČR u autori-
zovaných prodejců připraven kredit v hodnotě 
10 000 Kč s DPH, který je připsán na zákazníkův 
účet FUTUR/E/GO registrovaný u společnosti ČEZ 
nejpozději do 31. 12. 2021.
Čerpání kreditu je časově neomezené.
Připsání a aktivace kreditu je vázána na VIN vozu. 
Kredit je nepřenosný.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:
Využíváním kreditu Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že se musí řídit:
  ujednáními vyplývajícími ze Smlouvy o poskytování služby Elektromobilita
  Obchodními podmínkami služby Elektromobilita, které nalezne  
na www.elektromobilita.cz/cs/jak-se-stat-zakaznikem

POSTUP:
  Zaregistrujte se do aplikace FUTUR/E/GO
  Zvolte tarif Pay As You Go (tarif dle Vašich potřeb 
vyberete v dalším kroku)
  Po registraci kontaktujte tým elektromobility ČEZ 
na email info@elektromobilita.cz s Vašimi údaji 
(VIN kód vozu, Vaše jméno a příjmení, volba tarifu, 
který chcete využívat)
  ČEZ zajistí připsání kreditu na Váš účet 
do 5 pracovních dnů

Bližší informace naleznete na další straně

*Akce platí pro koncové uživatele z řad fyzických i právnických osob s výjimkou zákazníků využívajících specifické 
fleetové podmínky (detailní informace o probíhající akci získáte v síti koncesionářů CITROËN).

https://www.elektromobilita.cz/cs/jak-se-stat-zakaznikem


DOBÍJEJTE VÁŠ ELEKTROMOBIL U ČEZ!
ANEB CO BY MĚLI VĚDĚT ŘIDIČI PŘED DOBÍJENÍM U STANIC ČEZ

REGISTRACE DO SYSTÉMU  – ZALOŽENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Registrace je možná dvěma způsoby:
 Driver portál account.elektromobilita.cz
  Mobilní aplikace , která je zdarma ke stažení z App Store 
i Google Play.

Na www.elektromobilita.cz/aplikace najdete proklik na
- Návod na registraci v mobilní aplikaci
- Návod na registraci v portálu
- Otázky a odpovědi k registraci

Zákazník si při registraci vybere tarif Pay As You Go (volbu vhodnějšího tarifu 
klient řeší e-mailem s týmem Elektromobility v momentě aktivace kreditu 
10 000 Kč) a poté si vytvoří svůj účet včetně uvedení platební metody.
–  platební karta je do systému vkládána pouze pro účely fakturace a ČEZ, a. s., 

jako provozovatel sítě stanic k údajům o kartě nemá přístup (jsou uloženy 
pouze na platební bráně)

–  provozovatelem platební brány není ČEZ, ale společnost PayU

–  při jednotlivém dobíjení nemusí mít zákazník platební kartu u sebe
–  zákazník se k dobíjecí stanici autorizuje RFID čipem* či aplikací 

–  je nutné mít na platební kartě povoleny platby přes internet formou 
opakovaných plateb automaticky strhávaných z karty

–  pro okamžitou aktivaci dobíjení je nutné při registraci zaškrtnout příslušné 
políčko, čímž si zákazník vyžádá poskytování služby okamžitě ještě 
před uplynutím čtrnáctidenní ochranné lhůty pro smlouvy uzavírané 
distančním způsobem

* Pokud si zákazník přeje přihlašovat se na stanicích čipem, je třeba si 
zaslání čipu v systému vyžádat (sekce Profil - Objednat RFID čip) a obdrží jej 
během několika dnů poštou. Po registraci je možné začít dobíjet na kterékoli 
z veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ.

Aktuální mapa je k dispozici na www.elektromobilita.cz/mapa.

CO APLIKACE UMÍ?

–  snadnější a uživatelsky příjemnější správa zákaznických účtů
–  vyhledání nejbližší dobíjecí stanice podle aktuální GPS polohy 

(v seznamu i na mapě)
–  on-line indikace obsazenosti nejen stanic, ale i jednotlivých konektorů, 

příp. nefunkčnosti stanic
– statistika vytíženosti dobíjecích stanic
–  několik forem notifikace (push, sms, e-mailem) o ukončení dobíjení 

či naopak o vzniklém problému při dobíjení
– kompletní přehled dobíjení
– dobíjecí stanice je možné ovládat i prostřednictvím aplikace

JAK DOBÍJET NA VEŘEJNÉ DOBÍJECÍ STANICI ČEZ

Po stažení aplikace  je možné dobíjet přiložením RFID  
čipu nebo prostřednictvím aplikace (ke stažení pro Android i iOS  
na www.elektromobilita.cz/aplikace), kde zákazník následuje kroky 
na displeji k začátku a ukončení dobíjení.
Normální (AC) dobíjecí stanice jsou osazeny dvěma nezávislými třífázovými 
zásuvkami s výkonem až 22 kW typu Mennekes.
Rychlodobíjecí (DC) stanice mají rozhraní standardů Mennekes (AC zásuvka 
s výkonem až 22 kW) a dvěma standardy pro DC dobíjení o výkonu 50 kW 
(CHAdeMO a CCS Combo).
Pro AC dobíjení používá řidič vlastní dobíjecí kabel, v případě DC konektorů 
jsou kabely součástí dobíjecí stanice. DC stanice umožňuje dobíjení dvou 
vozidel současně, jednoho standardem DC a druhého standardem AC. 
Souběžné dobíjení z obou konektorů DC možné není.
Upozorňujeme, že parkování může být na některých místech zpoplatněno 
dle ceníku provozovatele místního parkoviště

CO JE TŘEBA VĚDĚT

–  k účtu může zákazník přistupovat buď přes PC/tablet (Driver portál) 
nebo přes mobilní aplikaci  (k dispozici pro iOS i Android)

–  zákazník může mít privátní či firemní účet s jedním čipem či více čipy 
(tzv. fleetový účet)

–  pro privátní účet (pouze pro fyzické osoby) je možné sdílení v rámci rodiny 
(max. pro 3 členy); platba platební kartou – automaticky se zákazníkovi 
strhává částka po skončení fakturačního období

–  fleetový zákazník s více vozidly / čipy je dostupný pouze pro firemní účet 
(zřízení zajistí tým elektromobility – viz kontakty níže); fakturace standardní, 
platba převodem; smlouva uzavírána v písemné podobě

–  tarif je možné měnit dvakrát ročně bezplatně, další změny jsou zpoplatněny
– nevyužitý paušál se do dalšího měsíce nepřevádí
–  výpovědní lhůta smlouvy je jeden měsíc a běží od prvního dne měsíce 

následujícího
–  pro autorizaci na dobíjecích stanicích je možné použít jak RFID čip, 

tak i mobilní aplikaci; pro fleetové účty je autorizace možná pouze  
RFID čipem

–  sdružování zákazníků za účelem dosažení jakýchkoli výhod je porušením 
smlouvy a zjištění podobných aktivit bude důvodem k jejímu okamžitému 
vypovězení a penalizaci

ZA KOLIK? CENÍK

Registrovaní zákazníci mají k dispozici čtyři tarify, z nichž tři nabízejí fixní 
paušál (měsíční platba – Taxi, Obchodní cestující a Víkendový řidič).

Tarif Pay as you go je zcela bez závazku. Nabízíme i služby pro neregistrované 
zákazníky, kteří zaplatí za každé dobíjení jednorázově.

Aktuálně platný ceník je k dispozici na www.elektromobilita.cz/cenik.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
e-mail: info@elektromobilita.cz
tel: +420 211 040 101
www.elektromobilita.cz/aplikace – informace o systému dobíjení
www.elektromobilita.cz/mapa – mapa dobíjecích stanic

Parametry Jednotka
Typ řidiče

Taxi Obchodní cestující Víkendový řidič „Pay as you go“ Neregistrovaný
Měsíční platba Kč s DPH/měsíc 1 750 550 200 0 0
Poplatek za odběr Kč s DPH/kWh 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5
Předplacená spotřeba kWh kWh 500 122 36 0 0

http://www.elektromobilita.cz/mapa
http://www.elektromobilita.cz/cenik
mailto:info%40elektromobilita.cz?subject=
http://www.elektromobilita.cz/aplikace
http://www.elektromobilita.cz/mapa

