
  

  

 

 

Karsan štartuje export elektrických vozidiel Jest 
Electric! 

 
Jest Electric vyráža na európske cesty. S technológiou od spoločnosti 
BMW i dokáže prejsť až do 210 kilometrov. Francúzsko, Nemecko, 
Rumunsko, Portugalsko a Slovensko sú prvými krajinami, kde sa budú 

predávať vozidlá značky Jest vyrobené v továrni spoločnosti Karsan v 
tureckej Burse. „V Litve sme vyhrali tender na elektrické vozidlá, čím 
sme zvýšili celkový počet prijatých objednávok na 35. 20 z nich sme už 
vybavili. Sme hrdí na to, že vyvážame elektrické vozidlá do Európy,“ 
povedal Okan Baş, generálny riaditeľ spoločnosti Karsan. 
 
Jest Electric od spoločnosti Karsan, prvý produkt vyrobený na základe 
dodávateľskej zmluvy so značkou BMW na účely výroby elektromobilov, vyráža 
na európske cesty. Odkedy sa Jest Electric začal vyrábať, upútal na seba 
pozornosť mnohých európskych krajín a jazdí už po cestách a uliciach 
Francúzska, Nemecka, Rumunska, Portugalska a Slovenska, kde boli vozidlá 
doručené ako prvé. Turecký výrobca autobusov Karsan zatiaľ prijal 35 
objednávok na vozidlá Jest Electric z mnohých krajín ako Portugalsko, 
Rumunsko, Litva, Slovensko, Grécko, Taliansko, Nemecko a najmä Francúzsko. V 
továrni spoločnosti Karsan v Burse už bolo vyrobených a následne doručených 
20 vozidiel. 
 
Generálny riaditeľ spoločnosti Karsan Okan Baş zdôraznil rastúci záujem o 
vozidlá Jest Electric: „Jest Electric sa odlišuje od konkurentov svojimi 
jedinečnými rozmermi a dokonalejšou technológiou batérií, a vďaka tomu teraz 
jazdí po cestách Európy. Najskôr sa objavil na francúzskych, nemeckých, 
rumunských portugalských a slovenských cestách, a v súčasnosti už jazdí aj v 
Grécku. Nedávno sme vyhrali tender na elektrické vozidlá v Litve, čím sa náš 
celkový počet prijatých objednávok zvýšil na 35. Zatiaľ, čo sa pripravujeme na 
nové tendre, prichádzajú stále nové a nové objednávky.  
 
Obzvlášť sme hrdí na to, že naše vozidlá prenikajú na trhy EÚ.“  
  



  

  

 
 
Jest Electric: Dopravné riešenie budúcnosti! 
 
Elektromotor vozidla Jest Electric z dielne BMW má konštantný výkon 170 k s 
krútiacim momentom 290 Nm a pracuje v súzvuku s jednostupňovou 
prevodovkou. Vozidlo Jest Electric môže byť vybavené 44 kWh alebo 88 kWh 
batériami značky BMW, vďaka ktorým môžu prejsť na jedno nabitie až do 
210 km. Úplné nabitie cez štandardné nabíjacie jednotky na striedavý prúd trvá 
8 hodín alebo 1 hodinu pri použití rýchlych nabíjacích staníc. Rekuperačný 

brzdový systém navyše poskytuje rekuperáciu energie, čím dobíja batériu o 
25 %. Karsan Jest Electric vyčnieva z davu svojou vysokou manévrovacou 
schopnosťou, rozsiahlym vnútorným priestorom, dynamickým dizajnom a 
jedinečným výkonom pri stúpaní. Je pripravený odviezť vás tichou cestou do 
budúcnosti. Karsan Jest Electric je vybavený 10,1-palcovým multimediálnym 
dotykovým displejom, plne digitálnou palubnou doskou, bezkľúčovým 
štartovaním a USB vstupmi, ako aj voliteľnou infraštruktúrou s rozhraním Wi-Fi. 
V komforte nezaostáva za osobnými autami aj vďaka svojmu systému 
nezávislého štvorkolesového odpruženia.  
 


