
  

  

 

 

Karsan rozpoczął eksport Jest Electric! 
 
Jest Electric, który wraz z technologią BMW może osiągnąć zasięg aż 
do 210 kilometrów, zaczął świadczyć swoje usługi na europejskich 
drogach. Karsan dostarczył wyprodukowane w fabryce w Bursie, 
elektryczne pojazdy Jest najpierw do Francji, Niemiec, Rumunii, 
Portugalii i Słowacji, pojazdy wyjechały na ulice i zaczęły świadczyć 
usługi. Jak oświadczył CEO Karsan – pan Okan Baş  
„Wygrywając przetarg na pojazdy elektryczne ogłoszony na Litwie 
zwiększyliśmy łączną liczbę naszych zamówień do 35. Dostarczyliśmy 
20 z tychże zamówień. Eksport ‘elektrycznych’ do krajów europejskich 
napawa nas dumą.” 
 
Karsan Jest Electric, będący pierwszym produktem umowy dostawy 
zrealizowanej przez Karsan wraz z BMW na elektryczne pojazdy silnikowe, 
wyjechał na europejskie drogi. Jest Electric, który od momentu wprowadzenia do 
sprzedaży został przywitany z zainteresowaniem przez wiele krajów 
europejskich, zaczął jeździć po drogach w krajach do których miały miejsce 
pierwsze dostawy czyli Francji, Niemiec, Rumunii, Portugalii i Słowacji. Lokalny 
producent Karsan, otrzymał do dnia dzisiejszego łącznie 35 zamówień na Jest 
Electric z wielu krajów takich jak Francja, Portugalia, Rumunia, Litwa, Słowacja, 
Grecja, Włochy i Niemcy. 20 z tychże zamówień zostało wyprodukowane w 
fabryce Karsan w Bursie i eksportowane. 
 
CEO firmy Karsan pan Okan Baş określił że zainteresowanie Jest Electric wzrasta 
i dokonał następującej oceny „Jest Electric, różniący się od konkurencji swoimi 
wyjątkowymi wymiarami i doskonałą technologią akumulatorów, zaczął służyć w 
przewozie Europejczyków. Jest Electric, który wyjechał najpierw na drogi we 
Francji, Niemczech, Rumuni, Portugalii i Słowacji, zaczął także jeździć w ostatnim 

czasie po greckich drogach. Dzięki wgraniu przetargu na pojazdy elektryczne na 
Litwie w ostatnim czasie zwiększyliśmy liczbę naszych zamówień do 35. Spływają 
do nas nowe zamówienia i przygotowujemy się do nowych przetargów.  
 
Natomiast eksport „elektrycznych” do krajów europejskich napawa nas duma.” 
  



  

  

 
 
Jest Electric – rozwiązanie transportowe przyszłości! 
 
W Jest Electric silnik elektryczny produkcji BMW osiągając moc 170 HP i moment 
obrotowy na poziomie 290 Nm, współpracuje ze skrzynią biegów o pojedynczym 
przełożeniu. Jest Electric, który może być używany przy wykorzystaniu 
akumulatorów o mocy 44 i 88 kWh opracowanych przez BMW, oferuje zasięg do 
210 km i może być ładowany w ciągu 8 godzin konwencjonalnymi ładowarkami 
prądu przemiennego lub w szybkich stacjach ładowania w ciągu jednej godziny. 

Co więcej, dzięki zapewniającemu odzysk energii regeneracyjnemu układowi 
hamulcowemu, możliwe jest samoładowanie się akumulatorów do 25 procent. 
 Karsan Jest Electric wyróżniając się wysoką zwrotnością, przestronnym 
wnętrzem, dynamicznym designem i wydajnością wspinaczkową, rzuca światło 
na przyszłość dzięki swoim cichym podróżom. Wyposażony w 10,1 calowy 
multimedialny ekran dotykowy, w pełni cyfrową deskę rozdzielczą, napęd 
bezkluczykowy, gniazda USB i zapewniający w zależności od preferencji 
infrastrukturę kompatybilną z Wi-Fi Karsan Jest Electric, jest równie dobry co 
samochody osobowe zarówno z niezależnym systemem zawieszenia na 4 koła, 
jak i w dyscyplinie komfortu.  
 


