Připravit, pozor,
nabíjet! 5 otázek
ohledně efektivního
přechodu na elektrická
vozidla

Cesta k elektrifikaci
začíná tady
Přechod na elektromobily už začal. Prodeje elektromobilů
se v roce 2021 zdvojnásobily na rekordní počet 6,6 milionu
a téměř 10 % globálního vozového parku tvoří právě
elektromobily.*
Klíčem k této změně jsou regulace. Evropská unie
odhlasovala zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími
motory od roku 2035. To znamená, že máte jen něco přes
deset let na elektrifikaci svého vozového parku.
Otázkou není, zda přejít na elektrická vozidla, ale kdy.
Nemusíte se však bát – pomůžeme vám. Tady je pět
otázek, které byste si měli položit na cestě k elektrifikaci.

Časová osa regulací emisí CO2 v Evropě
Hamburg: Omezený
přístup pro nákladní
vozy a lehká
užitková vozidla,
která nesplňují
emisní normu
Euro 6

Amsterdam:
Nákladní vozy
a lehká užitková
vozidla musí
mít nulové
emise

Londýn:
Všechna vozidla
musí mít nulové
emise
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Londýn:
Omezený vjezd
nákladních vozů
a lehkých užitkových
vozidel do
nízkoemisních zón

Amsterdam:
Všechna vozidla
musí mít nulové
emise

Hamburg:
Klimaticky neutrální

*Zdroj: Global EV Outlook 2022, Mezinárodní energetická agentura (IEA)
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Paříž:
Uhlíkově neutrální
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Jaký je první
krok, který mohu
podniknout pro
odstranění emisí
uhlíku ve svém
vozovém parku?
Elektrifikace vozového parku je složitý proces, který vyžaduje čas
a pečlivé plánování. Pokud ještě nejste připravení přejít na elektrická
vozidla, stále můžete zlepšit řadu věcí u vozidel se spalovacími motory.
Dobrý telematický systém vám pomůže snížit emise uhlíku vašeho
vozového parku. Například software na optimalizaci tras zvažuje
faktory jako vzdálenost a dopravní vzorce a na jejich základě stanoví
ideální trasu. A výsledek? Méně času na silnici, nižší spotřeba paliva
a menší emise.
Telematika také umožňuje dávat řidičům přímou zpětnou vazbu
a prediktivní rady ohledně řízení, které jim pomohou osvojit si
zodpovědnější styl jízdy. Také jim to pomůže snížit náklady na palivo
a údržbu, jezdit bezpečněji a také ekologičtěji.

Možná jste připravení na
přechod, i když o tom nevíte

Chcete do svého vozového parku přidat
elektrická vozidla? Zhodnocení připravenosti
na elektrická vozidla vám pomůže.
Naše zpráva o elektrifikaci vozového parku
vyhodnotí stav vašeho vozového parku
a identifikuje, která vozidla je možné nahradit
elektromobily.
Rovněž uvidíte, kolik paliva a CO2 ušetříte.
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Co mám uvést do
obchodního případu,
abychom získali
potřebnou podporu?
Pamatujte na cíle společnosti a zahrňte následující výhody:
Finanční
Elektrická vozidla významně snižují každodenní provozní náklady na
údržbu nebo energie. Vypočítejte si celkové náklady na vlastnictví
a ukažte, kolik můžete ušetřit v porovnání s konvenčním vozovým
cenu nabíjení, daně z vozidel a pojištění. Nezapomeňte na případné
finanční pobídky od státu.
Ostatní
Vypočítejte si úspory CO2 a ukažte, jak přechod na elektromobily
pomůže splnit nařízení ohledně emisí uhlíku. Nezapomeňte ani na
výhody týkající se bezpečnosti, pověsti společnosti, prezentace
zaměstnavatele a naplnění očekávání zákazníků.

Zajímá vás, kolik můžete ušetřit s elektromobily?
Tady jsou odhadované úspory na nákladech při používání elektromobilů na
akumulátor oproti dieselovým vozidlům:

17%

úspory nákladů
při nabíjení na
ulici

46%

úspory nákladů
při nabíjení
doma

Zdroj: Interní výpočty společnosti Webfleet na základě ujeté vzdálenosti 100 km měsíčně a provozních
nákladech 0,46 €/kWh při nabíjení na ulici, 0,30 €/kWh při nabíjení doma a 2 €/l nafty
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Jaké mám
možnosti
nabíjení?
Infrastruktura nabíječek je pro majitele elektrického vozového
parku klíčovým aspektem. Informace o tom, kde a kdy nabíjet, vám
pomůžou zvládat obavy ohledně dojezdu a zajistit, aby řidiči měli své
elektromobily dostatečně nabité na cesty.
Soukromé nabíjení
Můžete nainstalovat soukromé nabíjecí stanice pro své řidiče u nich
doma i v práci. Existuje řada finančních pobídek, které vám pomůžou
vyvážit počáteční investici. Zjistěte si potřebné informace, abyste
věděli, co je k dispozici ve vaší oblasti.
Veřejné nabíjení
Místa na veřejné nabíjení mohou být omezená. Je tu ale dobrá zpráva.
Jejich počet výrazně roste. Mezinárodní energetická agentura uvádí, že
počet veřejných nabíjecích míst v roce 2021 vzrostl o téměř 40 %.

Naše tipy k hledání a používání
veřejných nabíjecích míst

• Použijte mapu Webfleet, která obsahuje více než
500 000 veřejných nabíjecích míst po celém
světě, a to včetně podrobností o dostupnosti
nebo typu zástrčky.
• Najděte společnost, která poskytuje přístup
k nabíjecím stanicím různých poskytovatelů.
• Zvažte roamingový tarif pro elektromobil, který
vám zajistí přístup k nabíjecím místům v různých
oblastech nebo zemích.
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Jaký je nejlepší
způsob plánování
tras, pokud mám
smíšený vozový park
s vozidly se spalovacími
i elektrickými motory?
Města po celé Evropě zavádí
nízkoemisní nebo bezemisní
zóny, aby snížila znečištění
vzduchu a omezila dopravní
zácpy. Když do takové zóny
vjedete s nevyhovujícím vozidlem,
riskujete poplatky nebo pokuty.
Příkazy, ve kterých trasy vedou
přes zóny s omezením, by měly
být přidělovány elektromobilům.
Díky řešení pro správu
vozového parku můžete pro
vozy se spalovacími motory,
které nevyhovují normám, na
navigační mapě vyznačit oblasti
s emisními omezeními. Poté
můžete sledovat pohyb vozidel
a dostávat upozornění, pokud
vozidlo vjede do omezené zóny.
Pokud nevyhovující vozidlo se
spalovacím motorem stabilně
vjíždí do těchto zón, může to být
známka, že byste ho měli nahradit
elektrickým modelem.
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Nízkoemisní nebo
bezemisní zóny

> 250

V Evropské unii je více než
250 nízkoemisních zón (LEZ).

50

Přibližně padesát světových měst
plánuje zavést nebo už zavedlo
bezemisní zóny (ZEZ).
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Jak mi služba
Webfleet může
pomoci?
Služba Webfleet poskytuje vše potřebné k řízení a organizaci
celého vozového parku. V jednom rozhraní najdete vozidla se
spalovacími motory, hybridní vozy i elektromobily. Nabízí také
funkce, které vám pomohou optimalizovat využití elektrických
vozidel. Budete moci:
• Sledovat celý vozový park v jednom zobrazení.
• Využívat systém OptiDrive ke zlepšení stylu jízdy vašich řidičů
v elektromobilech.
• Sledovat údaje o nabíjení v reálném čase.
• Plánovat zakázky na základě stavu nabití a zbývající
dojezdové vzdálenosti elektromobilu.
• Dostávat upozornění na stav nabití a rychle reagovat.
• Identifikovat na mapě výkon vozového parku z hlediska
spotřeby energie.
• Najít nabíjecí místa ve více než 50 zemích na mapě Webfleet.

SPRÁVA ELEKTRICKÉHO VOZOVÉHO
PARKU VE SLUŽBĚ WEBFLEET
Co potřebujete k přístupu k našim funkcím pro elektromobily:

Webfleet
Všechny hlavní údaje
o vozidle najdete na
jednom místě.

Zařízení pro
sledování vozidel
LINK 245: sledování
s vlastní instalací typu
plug-and-play.
LINK 740: pokročilá
možnost pevné instalace.

Zařízení Driver
Terminal PRO
8475

Mobilní aplikace
Work App

Odolný univerzální
tablet, který propojuje
pracovníky s potřebnými
informacemi.

Usnadněte řidičům
hledání nabíjecích míst
a práci na každodenních
úkolech.
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Zjistěte, jaké
další přínosy
pro vás může
mít správa
elektrického
vozového
parku ve
službě
Webfleet:

webfleet.com

