
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 5
FUN faktor 5,5
ECO faktor 7
Dynamika vůz na trhu od října 2018, JAC je čínský státní podnik, od 2017 12 mld USD JV s VW

maximální výkon kW / koní 85 / 116 Synchronní motor s permanentním magnetem
maximální kroutící moment Nm 270 new energy cars
hnaná náprava přední
zrychlení 0-100 km/h s 12
maximální rychlost km/h 130 nepraktické, když potřebujete předjet na dálnici
pohot. / užitečná hmotnost kg 1460
kilogramový výkon W/kg 58

Baterie a nabíjení lithiová baterie Samsung
kapacita baterie nominální kWh 40 umístěna v podlaze pod sedadly
kapacita baterie využitelná kWh 37?
aktivní řízení teploty baterie vodou chlazená v zimě vyhřívání
AC rychlost nabíjení kW max. 6,6
DC rychlost nabíjení kW max. 36 do 45% 36kW, pak 23 kW, nad 75% pouze 4,5 kW
DC nabíjecí konektor typ CCS hodina 0-80%
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná kWh/100 km 16,5
dojezd reálný / NEDC km 200 / 300
mobilní aplikace ano
rekuperace brzdné síly ano náběh rekuperace cca 2s,

Interiér a praktičnost
design interiéru moderní, hodně plastů hodně plastů, poplatno třídě a r. 2012
dílenské zpracování slušné
tichost na elektromobil průměrná mírně hluk motoru, od kol a >110 km/h aerodynamický
infotainment 8", slušné rozlišení a odezvy mizerné rádio, základní zvuk, 
kaplička digitální jako Leaf 1. generace neuvádí spotřebu v kWh / 100 km
parkovací senzory a kamera zadní senzory a 360º  kamera
tepelné čerpadlo není
vyhřívání volantu a sedadel vyhřívání předních sedadel
kožená sedadla, elektricky ovládaná kožená sedadla, vzadu bez loketních 
zadní sedadla dělená 60/40
ergonomie a vnitřní prostor ergonomie je dobrá vůz působí větším dojmem než jaké má rozměry
objem kufru l odhad 320 po odejmutí horního víka až 460 litrů

Exteriér a bezpečnost kompaktní SUV, hatchback
design exteriér vydařený a zároveň praktický
LED světla denní svícení a zadní
barvy 4 pěkné barvy, hodně lišt v chromu
délka cm 414
šířka bez / se zrcátky cm 175
výška cm 156
světlá výška cm 13
rozvor cm 249 pneu Giti 205/55 R16
podvozek klasický, do pohodlna laděný od zadní nápravy se ozve zvuk při sjezdu z vyšší příčné překážky
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost ? (pouze) dva airbagy
inteligentní asistenti ne tempomat je neklidný: neustále přidává a ubírá výkon 
head up display ne
střešní nosiče hagusy ve standardu
tažné zařízení jako příslušenství

Cena a servis
záruka auto let / km 2 roky bez omezení
záruka baterie let / km 4 / 2 000 cyklů 400 000 km
servisní intervaly let / km 0,5 /  10 000
základní cena bez DPH v Kč od 809 490 31 134 €                                        669 000 bez DPH

JAC iEV7s (40 kWh)


