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Za jeden z najčastejších mýtov môžeme označiť malý dojazd elektrických vozidiel. 
Dnes to už však neplatí, v prípade modelu EQV alebo eVito Tourer je dojazd okolo 
350 km* a to úplne postačuje na bežnú cestu do práce, na nákup či odvoz detí  
do školy alebo na krúžky počas pracovného týždna aj na krátky výlet cez víkend.  
V prípade modelu eSprinter alebo eVito Dodávka sa dojazd pohybuje rádovo okolo 

100-120 km*a to úplne postačuje napríklad pre 
kuriérov alebo doručovateľov tovaru v rámci veľkých 
miest, čo sa aj ukázalo v reálnej praxi, keďže už 
dnes môžete vidieť a stretnúť na cestách prvých 
21 ks dodávok eSprinter doručujúcich balíky. 

* Spotreba elektrickej energie a skutočný dojazd závisia od individuálneho spôsobu jazdy, dopravnej situácie, vonkajšej teploty, používania klimatizácie/kúrenia atď.
**Skutočný čas nabíjania závisí od mnohých faktorov ako napr. okolitá teplota, dostupný nabíjací prúd na nabíjacej stanici, vek akumulátora a pod.

Úžitkové vozidlá MB poskytujú aj rýchlonabíja-
nie. To znamená, že napr. v prípade vozidla 
eSprinter dobijete akumulátor z 10 % na 80 % 
za 20 minút alebo za 25 minút v prípade aku-
mulátora s vyššou kapacitou s maximálnym  
nabíjacím výkonom 80 kWh**, v prípade vozidla 
EQV alebo eVito Tourer za približne 45 min.  
s maximálnym nabíjacím výkonom 110 kW**.  
A vy si zatiaľ môžete nakúpiť v supermarkete.  

Mýtus #1:
Krátky dojazd

Mýtus #2:
Dlho sa nabíjajú
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Je niekoľko možností ako dobiť akumulátor elektrického vozidla. Prvou možnosťou je 
nabíjanie doma alebo vo vybraných zariadeniach prostredníctvom klasickej zásuvky, 

v prípade priemyselných areálov aj prostred-
níctvom napäťovej sústavy 380 V. Tento 
spôsob je ideálny najmä na nabíjanie počas 
noci. Ďalšou možnosťou je nabíjanie cez 
takzvané wallboxy/nabíjacie stanice.  
Tie sa nachádzajú najmä v hoteloch, na 
firemných parkoviskách, alebo v reštau-
ráciách. Najrýchlejším spôsobom, ako si 
nabiť svoje elektrické vozidlo, je nabíja-
nie na rýchlonabíjacej stanici. Sieť rých-

lonabíjacích staníc neustále rastie a ich počet je dnes v rámci SR vyšší ako 500 
(podľa údajov z ACEA). Navyše pri kúpe vozidla EQV získa zákazník prístup do  
siete rýchlonabíjacích staníc IONITY na 1 rok zdarma. Sieť IONITY ponúka na  
dlhých trasách spoľahlivé a výkonné nabíjacie stanice v rámci celej Európy.

* Spotreba elektrickej energie a skutočný dojazd závisia od individuálneho spôsobu jazdy, dopravnej situácie, vonkajšej teploty, používania klimatizácie/kúrenia atď.
**Skutočný čas nabíjania závisí od mnohých faktorov ako napr. okolitá teplota, dostupný nabíjací prúd na nabíjacej stanici, vek akumulátora a pod.

Hoci je obstarávacia cena elektrických vozidiel 
zatiaľ vyššia ako cena vozidiel so spaľovacím 
motorom, celkové náklady spojené s vlastníc-
tvom (TCO) sú oveľa nižšie. Kúpou elektric- 
kého vozidla môžete počítať s výrazne  
nižšími nákladmi na údržbu vášho vozidla, 
než aké má majiteľ vozidla s benzínovým  
alebo dieselovým motorom. V závislosti od 
cien elektrického prúdu sú nezanedbateľným argumentom pri rozhodovaní o kúpe  
aj nižšie „náklady za tankovanie“ či poplatky za registráciu vozidla. V mnohých  
krajinách sa poskytujú aj podporné programy a daňové zvýhodnenia.

Mýtus #3:
Nedostatok nabíjacích staníc
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Ceny elektrických vozidiel sú vysoké
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Mýtus #5:
Sú elektrické vozidlá bezpečné?
Elektrické vozidlá sú z hľadiska celkovej 
bezpečnosti bezpečnejšie ako vozidlá  
so spaľovacím motorom. Keďže vpredu 
nemajú motor ani tak veľa materiálu ako 
spaľovacie autá, oveľa lepšie v nich pri  
čelných nárazoch fungujú deformačné 
zóny a bezpečnostné prvky. Elektromobily 
sú vďaka svojmu nižšiemu ťažisku stabil-
nejšie a riziko, že sa prevrátia, je oveľa 
nižšie ako v prípade áut so spaľovacím pohonom. Akumulátor je mechanicky 
chránený. Je navrhnutý tak, aby ho bolo ťažké poškodiť a ak už k tomu dôjde,  
je dostatočne izolovaný, aby pred vznietením poskytol dostatok času na únik.  
Úžitkové vozidlá Mercedes-Benz majú už v sériovej výbave množstvo asistenčných 
systémov a prvkov. 

* Spotreba elektrickej energie a skutočný dojazd závisia od individuálneho spôsobu jazdy, dopravnej situácie, vonkajšej teploty, používania klimatizácie/kúrenia atď.
**Skutočný čas nabíjania závisí od mnohých faktorov ako napr. okolitá teplota, dostupný nabíjací prúd na nabíjacej stanici, vek akumulátora a pod.

Mýtus #6:
Cena jazdených elektrických vozidiel?
Vozidlá Mercedes-Benz sa vyznačujú svojou vysokou hodnotou pri opätovnom  
predaji. To platí aj pre vozidlá s elektrickým pohonom. Certifikát akumulátora  
od značky Mercedes-Benz napríklad zaručuje životnosť lítium-iónového vysokona-

päťového akumulátora pri plnoelektrických 
vozidlách až 8 rokov alebo 160 000 km  
a kapacitu akumulátora najmenej 70%.  
To sa pozitívne prejaví na hodnote vozidla 
pri opätovnom predaji.



Mýtus #7:
Ekologickosť elektrických vozidiel?
Čo sa týka vplyvu na životné prostredie, veľkú úlohu zohráva zdroj elektriny, ktorý sa 
používa na výrobu vozidla a jeho nabíjanie. Platí pritom, že ak elektrina pochádza  
z obnoviteľných zdrojov, ako sú biomasa, slnko či vietor, uhlíková stopa je menšia. 

Značka Mercedes-Benz si stanovila ochranu klímy  
a životného prostredia za svoj najvyšší cieľ a zaviazala 
sa k nemu aj v rámci svojej stratégie Ambícia 2039. 
Trvalú udržateľnosť zohľadňuje v celom hodnotovom 
reťazci: od vývoja, cez dodávateľskú sieť, vlastnú 
výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné 
zdroje energie počas používania elektrických vozidiel. 

Mýtus #8:
Ekologickosť akumulátorov?
Akumulátory z elektrických vozidiel možno recyklovať rovnako ako akumulátory  
z benzínových alebo dieselových automobilov. Akumulátorové články môžu nájsť 
ďalšie využitie aj po vyradení. Používajú sa napríklad pri uskladňovaní solárnej a ve-
ternej energie. Tiež ich možno rozobrať a najcennejšie kovové časti opätovne použiť.



Mýtus #10:
Skutočný dojazd eVans?
Spoločnosť Mercedes-Benz uvádza okrem inštalovanej kapacity akumulátora aj 
využiteľnú kapacitu akumulátora. To znamená, že dojazd udávaný výrobcom je blízky 
realite, čo potvrdzujú aj skúsenosti z prevádzky v reálnej premávke.

Mýtus #9:
(Ne) mobilita v prípade vybitia akumulátora?
Vozidlo Vás v prípade krátkeho zostávajúceho dojazdu upozorní hláškou. Napr.  
v prípade modelu eSprinter príde prvá hláška pri zostávajúcom dojazde menej ako 
22 km, následne Vás upozorní na zostávajúci dojazd ešte 2x (pri zostávajúcom 

dojazde 8 km a 6 km). Ak by sa Vám však 
akumulátor úplne vybil, nemusíte sa ničoho 
obávať. Spolu s kúpou vozidla vám spoloč-
nosť Mercedes-Benz poskytuje službu Mobilo 
(24/7), ktorá v takomto prípade zabezpečí 
odťah vozidla pričom poplatok za odťah  
vozidla je touto službou taktiež krytý. 



Mýtus #11:
Elektromobilita nie je pre mňa

Na to, či ste na elektromobilitu pripravený resp.  
či je pre Vás elektrické vozidlo vhodné, sprístupnila 
spoločnosť Mercedes-Benz zákazníkom bezplatnú 
sériu aplikácií, ktoré pomôžu zhodnotiť efektívnosť 
prevádzky a výkonnosti spaľovacích motorov  
úžitkových vozidiel s elektrickými vozidlami.  
S aplikáciou EQ Ready (dostupnou pre iOS  
a Android) sa dá podniknúť virtuálna testovacia 
jazda, ktorá zaznamenáva reálne trasy používateľa 
ako aj množstvo ďalších parametrov (rýchlosť, 

zrýchlenie, zastávky, dlhšie prestávky, výškový profil atď). Získané údaje poskytne 
v rámci finálneho vyhodnotenia a prognózy stavu nabitia akumulátora – ako 
keby sa cesta realizovala v elektricky poháňanom modeli vozidla. 

Praktické rady pre vodiča elektrického vozidla
Rýchle nabíjanie je určené najmä na cesty dlhšie ako je dojazd vozidla. Jeho časté 
používanie môže znižovať životnosť akumulátora a predražiť prevádzku.

Všeobecne sa odporúča, aby z 10 nabíjaní bolo aspoň 6 pomalých.

Nabíjací kábel vozte vždy so sebou.

Nie je dobré jazdiť až na hranicu dojazdu. Lítium-iónové akumulátory elektromobilov sa 
dajú dobíjať aj vtedy, keď nie sú celkom vybité.

Pri plánovaní trasy majte v zálohe aj ďalšiu nabíjaciu stanicu, pretože tá najbližšia môže 
byť obsadená alebo pokazená.

Pri naliehavej potrebe zvýšiť dojazd znížte rýchlosť, prípadne vypnite kúrenie  
alebo klimatizáciu.

Pri nabíjaní na AC nabíjačke nastavte časovač klimatizácie/kúrenia  
na odjazd, aby bolo auto vychladené/vyhriate pred odjazdom, ušetríte  
tak energiu v akumulátore.


