


E.ON Drive je zde 
pro vás téměř v celé 
Evropě

Jsme zde pro vás …
Více než 200 expertů elektromobility

Mluvíme vaší řečí …
15 jazyků

Jsme vám blízko …
20 kanceláří v celé Evropě

Milujeme to, co děláme:
Zákaznický servis, IT odborníci, inženýři, 
elektrotechnici a další

Máme společný cíl:
Udržitelná mobilita pro naše zákazníky



E.ON Drive 
CZECH Jsme vašimi průvodci ve světe čisté mobility.

• Budujeme veřejnou infrastrukturu;

• Poskytujeme chytrá řešení pro domácnosti, 

firmy a státní instituce;

• Poradenství v oblasti čisté mobility;

• E.ON Drive, tisíce dobíjecích míst v celé 

Evropě

• E.ON CNG, plnící stanice v ČR



Veřejných dobíjecích stanic

Největší dobíjecí park v 
České republice - Vystrkov

E.ON Drive CZECH

E.ON otevřel svou první veřejnou dobíjecí stanici v 
ČR již v roce 2010. Do roku 2022 vystavíme dalších 
200 veřejných dobíjecích stanic. Zaměřujeme se na 
realizace i pro segment B2B a B2M, kde nabízíme 
kompletní portfolio služeb. Samozřejmostí jsou 
plnohodnotné servisní služby k dispozici 24h denně. 
Přesvědčte se sami, kteří partneři do nás svou 
důvěru již vložili… 30.8.2019 jsme spustili vůbec 

první ultrarychlou dobíjecí stanici v 
ČR.

https://www.youtube.com/watch?v=j8UaE4-kmhg


E.ON Drive CZECH
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E.ON Drive v Českých Budějovicích
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Řešení pro města a obce – šité na míru s ohledem na 
budoucnost

E.ON Drive vyvíjí kompletní řešení pro e-mobilitu pro 
města a obce – od konceptu městské elektromobility 
po inteligentní fakturační systémy. Pro méně hluku, 
méně prachových částic, méně emisí CO2 a vyšší 
kvalitu života.

Výhody pro obce:

- Vstupujete do nové éry mobility
- Vaše město nebo obec uděláte atraktivnější pro 

Vaše občany
- Posílíte dlouhodobé umístění v konkurenci obcí
- Vyhledání vhodné lokality pomocí E.ON Heat 

Maps

Řešení pro města a obce



App & Nabíjecí karta Dobíjecí stanice Služby Backend

E.ON Drive Ecosystem
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E.ON Drive Power – vaše osobní 
dobíjecí stanice

Malá baterie
Např. Smart 17,6 kWh

Střední baterie
Např. Renault ZOE 41 kWh

Velká baterie
Např. Tesla S  100 kWh

Zásuvka

Kabel

Flexibilní Wall box ve dvou verzích umožňuje pohodlné nabíjení pro všechny 
modely elektrických vozidel
- AC nabíjení až 22 kW pomocí napájecího kabelu Typu 2 
- Lze použít uvnitř i venku
- Komfort Wall boxu lze zajistit 5 m dlouhým integrovaným kabelem
- Konfigurovatelné při instalaci 3,7/11/22 kW
- Doporučujeme připojení na 11kW, 400V, 50Hz, 16A
- Bezpečné užívání dle standardu (mode-2-standard)
- Standardně s černým krytem – možný vlastní brand
- Není možná komunikace přes LAN a GSM, proto není možné připojení 

backend systému
- Instalace je možná od E.ON drive, nebo elektrikářem dle Vašeho výběru 

https://www.eon-drive.de/de/privatkunden/zuhause.html


Instalace & Servis

Konzultace na místě
- Vždy k dispozici a zdarma prostřednictvím našich 

odborníků na e-mobilitu
- Podrobné rady o produktech a dotacích
- Kontrola Vašich specifických požadavků na lokalitu a 

nezbytných stavebních opatřeních
- Podpora při žádosti o dotaci
Profesionální instalace a uvedení do provozu
Naši kvalifikovaní montéři se starají o: 
- ukotvení nabíjecí stanice
- pokládání napájecích kabelů ze samostatného 

napájecího bodu nebo ze sub-distribuce k nabíjecí 
stanici

- Připojení nabíjecí stanice k napájecímu obvodu
- Elektrotechnické uvedení do provozu
- Správa a připojení beckendového portálu
- Správa dat a aktivace nabíjecí stanice na E.ON Drive
Individuální výdaje
Vytváříme nezávaznou nabídku, která zahrnuje:
- Individuální stavební opatření
- Zemní a pozemní práce specifické pro danou lokalitu a 

stavební úpravy a opatření pro rozšíření připojení k síti



Díky E.ON Drive máte komplexní služby elektromobility 
na jednom místě

Poradenství Operativní 
leasing

Dobíjecí 
stanice

Údržba a 
kompletní 
servis

Instalace 
zařízení 

Energetický 
management

Business 
model CPO 
EMP

Reporting & 
Analýza

Řešení pro 
výrobu čisté 
energie



Energie E.ON

Mobilní app/ Drive karta

Privátní dobíjecí 
stanice

Instalace a připojení

Provoz, údržba, 
servis, platby

Veřejná dobíjecí 
stanice



E.ON Drive aplikace a nabíjecí karta –
stisknutím tlačítka tisíce dobíjecích bodů

- Hledání dobíjecích 
stanic

- Jednoduchá platba

- Pravidelné 
vyúčtování

- Transparentní 
nabíjení

- Nabíjení bez 
registrace

Historii 
nabíjení 
máte vždy 
po ruce



- Účtování dobíjení

- Tvorba cenových 
tarifů

- Řízení zátěže a 
energie

- Správa uživatelů

- Historie dobíjení a 
spotřeby

Vlastní 
uživatelská 
správa a 
přehledy

Ukázka řešení

E.ON Drive platforma – Vaše řídící středisko 
pro správu Vašich dobíjecích stanic 



Local Load Management (DLM, LLM), dynamické řízení výkonu

15Zamezení 
přetížení sítě

VIP 
dobíjení

Dynamické
dobíjení

Portfolio 
management

Optimalizace 
nákladů

max.
32A

=22kW

10 A

10 A

12 A

GSM

DSL
(VPN)

Router 
(GSM or DSL)

Switch

Combined 
device possible

x1 
APN SIM



Děkuji za 
pozornost.

Kontakt
Jakub Kott
Koordinátor provozu sítě dobíjecích stanic
jakub.kott@eon.cz 
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