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S elektromobilem pro novou energii do BURGER KING®
Praha, 18. července – Pobočka BURGER KING® Chodovská DriveThru v Praze 4 nabízí ode dneška díky
instalaci veřejné rychlodobíjecí stanice zázemí pro řidiče elektromobilů. Projekt Elektromobilita ČEZ
v současnosti poskytuje možnost rychlého dobíjení na 18 stanicích v 17 lokalitách po celé České
republice.
„Elektromobilitu vnímáme jako budoucnost dopravy nejen v Praze. Rádi proto poskytneme zázemí
dobíjecí stanici projektu Elektromobilita ČEZ a jeho zákazníkům. Věříme, že v průběhu dobíjení
naleznou v naší restauraci Burger King veškerý komfort,“ říká Jan Mráz, ředitel společnosti BK Team,
držitele franšízy Burger King.
„Jsme potěšeni, že naše pražská síť dobíjecích stanic má další přírůstek. Vzhledem k rychle
stoupajícímu počtu elektromobilů v metropoli registrujeme výrazný nárůst zájmu o veřejné dobíjení.
Věříme proto, že nová rychlodobíjecí stanice přispěje k dalšímu zkvalitnění našich služeb. V dohledné
době připravujeme další kroky ve výstavbě naší sítě dobíjecích stanic, které by měly majitelům
elektromobilů usnadnit cestování nejen v Praze, ale i mimo území hlavního města,“ dodává Tomáš
Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.
V metropoli dnes funguje celkem 22 veřejných dobíjecích stanic Elektromobility ČEZ – čtyři
rychlodobíjecí a 18 klasických. Rychlodobíjecí stanice je standardně vybavena DC konektory s
nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují proces nabíjení s výkonem až 50 kW. Dále je k
dispozici AC nabíjení se standardním konektorem (zásuvkou) Mennekes, který umožňuje proces
nabíjení s výkonem až do 22 kW. Nabíjení s pomocí DC konektorů umožňuje 80% dobití kapacity
akumulátoru elektromobilu mezi 20 a 30 minutami. Pro představu – kdyby to bylo možné, tak baterii
v oblíbeném iPadu by zvládla stanice dobít asi za 4,5 vteřiny, mobilní telefon pak pod jednu vteřinu.
Při využívání rychlodobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje jedinečnou ID kartou
fungující na bázi paušálních plateb, které činí 150 Kč za měsíc.
Zelené technologie a postupy jsou pevnou součástí podnikových hodnot a politiky společnosti
BURGER KING®. Proto vývoj projektu pro dobíjení elektrických vozidel koresponduje se snahou
řetězce chránit přírodu a přispívat k zachování jejich zdrojů.

O BURGER KING®
Založena v roce 1954 je společnost BURGER KING® druhým největším řetězcem s rychlým
občerstvením na světě. Řetězec, jenž stvořil legendární a světově oblíbený burger WHOPPER®, má
přes 15 tisíc restaurací v přibližně 100 zemích světa a na území USA. Téměř 100% BURGER KING®
restaurací vlastní nezávislí franšízanti, mnozí z nich jako rodinné podniky, které působí v oboru už celá
desetiletí.

Více informací zde: www.bk.com

BURGER KING® v České republice
První BURGER KING® restaurace byla otevřena v roce 2008 v Praze. V současné době je v České
republice
13 restaurací. Deset z nich se nachází v Praze, jedna v Brně, jedna v Ostravě a jedna ve Šlovicích u
Plzně.

Navštivte nás na: www.burgerking.cz

Více o dobíjecích stanicích projektu Elektromobilita ČEZ:
http://www.elektromobilita.cz/cs/dobijeni-na-cestach.html
http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html

