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Energetická společnost E.ON 

 Jedna z  celosvětově největších privátních utilit 

 

 72.000 zaměstnanců a výnosy 132 mld.€ v roce 

2012 

 

 35 mil. zákazníků v elektřině a plynu 

 

 Aktivity ve více jak 30 zemích: Evropa, Severní 

Amerika, Rusko, Brazílie, Turecko 

 

 Nová strategie transformující E.ON na globálního 

poskytovatele udržitelných energetických řešení 

 

 

Naše mise: 
Čistší & lepší energie 



4 roky pilotního provozu smart fortwo ed 
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MADETA Nadace ADRA Pražské služby 

Mosaic House LIPNO SERVIS Energy Centre Č. Budějovice 



Dobíjecí stanice  

 Společnost E.ON provozuje i vlastní dobíjecí stanice a wallboxy, aktuálně 

disponujeme stanicemi v těchto lokalitách:  

 Brno, Galerie Vaňkovka  

 Letiště Brno  

 České Budějovice, OC Mercury 

 Malá vodní elektrárna ve Vranově nad Dyjí 

 Lipno nad Vltavou, centrální parkoviště 

 Budovy E.ON v Brně a Českých Budějovicích 
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Elektrokola a elektroskútry v půjčovnách 

 V roce 2014 byla uvedena do provozu druhá e-půjčovna, tentokrát  v Lipně 

nad Vltavou 

 Půjčit si lze se slevou 10% opět naše e-skútry E.ON e-max 90´S a 

kvalitní e-kola značky Author 

 V rámci e-půjčovny byl zprovozněn i wallbox, jehož využití je pro 

veřejnost zdarma 

 V obou půjčovnách získají zákazníci E.ON informační brožuru s 

doporučenými trasami výletů včetně vyznačených dobíjecích míst 
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Nabíjecí infrastruktura E.ON v Dánsku 

 E.ON DK v září 2013 odkoupil největší dánskou síť 

nabíjecích míst 

 

 Nyní více jak 700 veřejných nabíjecích míst napříč 

Dánskem – nejvyšší hustota kolem Kodaně a Aarhus 

(cca 450 dalších v průběhu roku 2014) 

 

 6 měsíců trvalo připravit nabíjecí síť, vlastní backendový 

systém a nové produktové portfolio 

 

 Moderní infrastruktura, cenově konkurence schopné 

produkty, lean organizace, která umožňuje rychlou 

adaptaci tržním trendům 

 

 Klíč úspěchu leží ve schopnosti uzavírat strategická 

partnerství 

 

 



E.ON – udržitelné řešení pro e-mobilitu 

E.ON Dánsko učinilo strategické rozhodnutí 

pokrýt spotřebu e-mobility pouze z 

obnovitelných zdrojů energie 



HOME-charge 

• Řešení pro B2C segment 

• Instalace do garáže / příjezdové cesty 

• Předplatné na základě požadovaného nájezdu 

• Ceny od 13€/měsíc + energie 

• Tarif 0,14€/kWh na základě HOME-charge+ 

  

 

 

 

 • Přístup ke 700 E.ON veřejným nabíjecím místům (0,43€/kWh) 

• Veřejná nabíjecí místa zásobována vždy energií z OZE 

 

 E.ON Favourite – speciální produkt, pokud často využíváte stejnou 

lokalitu ve městě 



CITY-charge   

• Přístup k 700 veřejným nabíjecím místům 

• Přístupné pro všechny (nemusí být zák.) 

• Flexibilní platební řešení pro všechny 

 

 

 

 

 

 

• Energie pouze z OZE 

• Možnost volby ”E.ON Favourite” 

 

 



CO-charge – B2B / B2G 

• Řešení na míru 

• Konkurence schopné & flexibilní řešení 

• Fleetové,  zaměstnanecké, & návštěvnické 

nabíjení 

• Flexibilni platební systém pro všechny 

• Přístup ke E.ON veřejným nabíjecím místům 

• Energie pouze z OZE 

• Možnost volby E.ON Favorite 



E.ON Favourite 
  

 

• Nový unikátní produkt v rámci e-mobility v DK 

• Add-on produkt – pouze 6,5 €/měsíc za oblíbené 

místo 

• Oblíbené veřejné nabíjecí místo 

• Pouze 0,21€/kWh za energii 

 



E.ON nabíjecí infrastruktura v DK 

Dnes 

• 700 veřejných nabíjecích míst 

 

• 500 firemních nabíjecích míst 

 

• 150 privátních nabíjecích míst 

 

Do konce roku 2014 

• Dalších 450 veřejných nabíjecích 

míst  v oblasti hlavního města 

 

• 1. fáze instalace rychlonabíjecích 

stanic (až 15 lokalit) 



Nabíjecí infrastruktura 

Největší národní evropská infrastruktura 

- AC 3.7 kW – 22 kW domácí nabíjení 

- AC 11 kW - 22 kW firemní nabíjení 

- AC 11 kW veřejné nabíjení 

- DC 50 kW rychlonabíjení (CCS & CHAdeMO &  AC) 

 

Rozvoj zaměřen nejen na města 

- Elektromobily jsou vhodné do města- E.ON k realizaci rozvoje 

využívá rozsáhlé městské infrastruktury 

- Rychlonabíjecí stanice jsou vhodné pro meziměstské jízdy 

- Celoevropský integrovaných zákaznických servis s využitím 

internetu a chytrých telefonů 
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DC koridory 



Servis zahrnutý v produktech 

 

 

24/7 Zákaznická podpora 

 

Energie z OZE ve všech nabíjecích místech 

 

24/7 Monitoring všech nabíjení skrz E.ON 

Network Operations Center 

 

Vzdálená i místní asistence na vyžádání 

 

Automatické updaty softwaru 

 

Přístup k rychlonabíjecí síti – instalace začala v 

2. pol. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Děkuji za pozornost! 
 

Vaše případné dotazy směřujte na: 

petr.kolacek@eon.cz 

 

Více informací na: 

www.ekobonus.cz/mobilita 

 


