
Fotoreportáž z testovací zápůjčky elektromobilu Nissan Leaf (3. až 9. května 2016) 

APEL ČR (Asociace pro elektromobilitu České republiky; www.elektromobily-os.cz); www.spszr.cz 

 

Přijíždí budoucí „náš“ Nissan Leaf 

 

První zastávka za Prahou - Nehvizdy 

 

Nissan Pardubice – AUTO IN 

 

Předváděcí Leaf v Pardubicích 

 

Ruda jede na rychlobabíječku 

 

Na rychlonabíječce vedle dalšího 

předváděcího Leafa 

 

Čerpáme elektrickou energii 

 

 

Zástrčka CHAdeMO rychlonabíječky 

 

Rychlonabíjecí stojan CHAdeMO 

 

Příjezd Leafu do Žďáru – Zelená 

hora 

 

ECO jízdou „stavíme“ stromečky 

 

První nabíjení v ZR – kabel z okna 

http://www.elektromobily-os.cz/


 

Nabíjení z okna na průmyslovce 

 

Palubní deska – dojezd 186 km 

 

Klimatizace ubere 5 km z dojezdu 

 

Nissan tiše přijel mezi děti do MŠ 

 

Kde má motor? 

 

Tohle je kabel na dobíjení baterie 

 

Profi silné e-kolo od Leoše Nováka 

www.novakola.cz 

 

Nabíjení u Rudy doma 

 

Vyrobili jsme různé redukce na 

kabel a jsme všude kompatibilní! 

 

Nabíjení na dvoře průmyslovky 

www.spszr.cz 

 

Kabel umožňuje nabíjet všude  

 

Koleje v trávě k „nabíječce“ 



 

Nabíjení v Brně v Přírodní zahradě 

Petra Baxanta – učitele na VUT 

www.violka.info 

 

Pohoda při nabíjení v zelené přírodě 

 

Petr omítá slaměnou jurtu,         

jeho elektromobil City EL se právě 

nabíjel z fotovoltaikých panelů 

 

Jsme zaregistrováni v rámci e-Tour 

2016 v akci 1000 EVs in motion! 

 

Naše registrační číslo 366        

1000 EVs in motion! 

 

Stojíme vedle e-Trabanta – 

přestavba na elektromobil 

 

Elektromobil Trabant 

 

registrační číslo Trabanta 350 

 

Elektromobil TESLA Roadster 

 

Elektromobil Peugeot 106 předsedy 

APEL ČR Mgr. Jaromíra Vegra 

www.elektromobily-os.cz 

 

V Brně na Špilberku nechyběla 

TESLA model S – majitel E.ON 

 

Nabíjení - Renault ZOE a Nissan 

Leaf (posádky elektro-rallye 

e-TOUR 2016) 



 

Nabíjení v Bučovicích                               

u Mgr. Radovana Šejvla 

 

Bučovice – ENERGIS 24 

www.energis24.cz 

 

Nabíjení v Brně – parking 

Janáčkovo divadlo 

 

Předváděčka v Bobrové 

 

Pro Rudu poslední předváděčka – 

pak už jen rozloučení s vozem 

 

Poslední večer pod Zelenou horou 

 

Rychlonabíječka u Autobond Group 

v Praze – Kolbenově ulici 

 

 

30 minut nabíjení zdarma 

 

Nabíjecí místo v Kolbence, „náš“ 

Leaf je již v servisu v přípravě pro 

dalšího zákazníka 

 

Showroom Nissan - Autobond Group 

od nabíjecího místa 

 

Zleva výjezd od Autobond – před 

týdnem jsme vyjížděli doleva a 

rovnou přes tramvajový pás! 

 

Děkujeme za týden tiché jízdy bez 

spalin z výfuku! 

 


