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Události minulého měsíce
2., 16. a 23 srpna 2019 proběhl Happy BLACK OUT Friday - reportáž naleznete na blogu - 4. září 2019
17 - 19. srpna 2019 GreenRally V rámci 49. Barum Czech Rally se konala GreenRally - soutěž elektromobilů a
hybridů. Vyhrál Ondřej Babáček se Soňou Urbanovou na BMW i3s. František Vychodil s naším spolupracovníkem
Markem Kláskem obsadili s vozem Nissan Leaf napoprvé skvělé dvanácté místo.

24. srpna 2019 2. setkání elektromobilistů - Valašské Meziříčí
Velmi pěkný sraz, Tesly, Nissany, Volkswágeny, Hyundai, Dong Feng, Toyota, a od Renaultu ZOE a elektrický Renault
Kango Z.E. Jen houšť - reportáž přidáme na blog v průběhu 14-ti dní.

Události následujících měsíců
30. srpna 2019 Poslední prázdninový Happy BLACK OUT Friday - veškeré podrobnosti na
www.mala-elektromobilita.cz/kalendar

1. srpna 2019 Prague Car Festival - ani letos nebude chybět stánek elektromobility pod záštitou fDrive.cz.

V minulém roce jste se mohli podívat na prakticky všechny elektrické modely a letos tomu nebude jinak. Výstava má rok
od roku větší zastoupení elektromobilů a tak proto letošní ročník bude mít premiéru venkovního srazu elektromobilů.
Přijeďte se podívat a představit svůj elektromobil.
3. září 2019 Vysočina pro Zemi - Je nejvyšší čas, začít se radit, jak konat nápravu věcí lidských a vytvářet
podmínky pro odpovědný život každého z nás. Pořádá: město Kamenice nad Lipou ve spolupráci s organizacemi, které
se akce účastní. Místo konání: Společenský sál Domova mládeže SPŠ a SOUZ a Kulturním domem 713394 70
Kamenice nad Lipou. Akce se zúčastní také zkušení elektromobilisté, kteří účastníkům umožní zkušební jízdy
elektrovozidly a předají jim své praktické zkušenosti. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o potvrzení Vaší
účasti nejpozději do pondělí 26.8. 2019 na adresu: jaromir.parik@kamenicenl.cz

10 - 22. září 2019

Autosalon Frankfurt 2019

Letošní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem (IAA Frankfurt 2019) je v pořadí již 68. ročníkem. Jedna z
nejprestižnějších automobilových výstav se tradičně koná jednou za dva roky. Minulý ročník 2017 navštívilo přes
810.000 lidí a na výstavišti Messe Frankfurt se odehrálo na 228 světových premiér. Tento rok se pravděpodobně
dozvíme specifikaci a cenu na ŠKODA CITIGOe iV.
14. září 2019 3. ročník Eko-rallye Opavsko - Hledá se Agent MA 021 – Agent s právem nabíjet.
Akce je součástí Dne čisté dopravy v Hradci nad Moravicí, vhodná pro rodiny s dětmi. Můžete si i zazávodit. Principem
závodu je v časovém limitu od 10 do 13 hodin projet co nejvíce z určených 40 průjezdních bodů (památek) Opavského
Slezska a zároveň mít co nejnižší produkci CO2 na osobu.
Registrace ZDE: https://www.conbri.com/event/eko-rallye-aneb-hleda-se-agent-ma-021
20. září 2019 Konference o Malé elektromobilitě v Boskovicích (reprezentativní prostory zámeckého
skleníku)Aktuální situace s elektromobilitou v ČR. Možnosti, ekonomika, provoz, chystané dotační příležitosti.
Registrovat se můžete na www.kome2019.cz Slosování vstupenek o zapůjčení elektromobilu na 14 dní.

21 - 22. září 2019 2. ELEKTROWESTERNOVÝ SRAZ BOSKOVICE
Zváni jsou všichni, kdo se chtějí setkat s fanoušky ekologických vozidel, popovídat si, prohlédnout si elektroauta popřípadě se nechat svézt po okolí. Ne-elektromobilisté tak získají věrohodné informace od těch, kteří elektromobily
denně používají a najezdí s nimi i několik tisíc kilometrů měsíčně. Na srazu budou představeny novinky v oblasti
domácích wallboxů, bateriových úložišť a dalších specialit v oblasti elektromobility - například jak úspěšně hasit lithiové
baterie. Akce bude nabitá informacemi, soutěžemi pro děti i dospělé a kulturními zážitky.

Hlavní cena v soutěži je zapůjčení elektromobilu na 14 dní.
Registrovat se lze na: https://www.mala-elektromobilita.cz/events/2-elektrowesternovy-sraz-v-boskovicich
28 - 29. září 2019 se v Přerově koná Školení na ostrovní a hybridní fotovoltaické elektrárny.
Více na: www.ostrovni-elektrarny.cz

Očekávané akce

31. září 2019 má být zveřejněna další výzva na dotace pro elektromobily OPPIK.
každý pátek - přidává ELEKTRODAD něco na svůj youtube kanál

Renault ZOE R90 Z E 40 - podrobná recenze elegantního elektromobilu

Sdílet přes:
+420 724 972 948

Podívejte se na naše stránky.

