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1. Existují dotace na elektromobily?

V případě poškození nebo poruchy vozidla se můžete vždy spolehnout 
na naše servisní techniky. Poradíme Vám, dle situace vozidlo opravíme 
přímo na místě nebo v naši dílně. Je možné nechat vozidlo opravit i v 
běžném servisu, kterému poskytneme schématy zapojení, návod k obs-
luze a k opravám. › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

2. Kde si mohu nechat opravit své elektrické vozidlo ARI?

V závislosti na tom, jak dlouho a v jakém rozsahu chcete vybrané vozidlo 
testovat, jsou k dispozici dvě možnosti: hodinová zkušební jízda zdarma 
nebo 5denní testovací fáze za poplatek - obojí probíhá na Vámi zvole-
ném místě.  › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

3.  Kde mohu otestovat elektrické vozidlo ARI?

U vozidel ARI s olověnou gelovou baterií: 2 roky záruka na vozidlo, 
6 měsíců na olověnou baterii. U vozidel ARI s LiFePO4 baterií: 2 roky 
záruka na vozidlo, záruka 4 roky nebo 60 000 km na baterii. 
› PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

4. Jak dlouhá je záruka na mé elektrické vozidlo ARI a baterii?

Sériově vestavěné olověné baterie SLA mají tu výhodu, že jsou be-
zúdržbové a levné. Pro zákazníky s nízkými přepravními objemy a 
stejně dobře zvládnutelnými dojezdy jsou zcela dostačující. Pokud 
máte vysoké požadavky na užitečné zatížení, dojezd a životnost, 
doporučuje se LiFePO4 baterie. › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

5. Která baterie je vhodná pro mé elektrické vozidlo?

Po dotacích pro obce, mají být dotace pro elektromobily v České re-
publice od roku 2022 i pro podnikatele. Na dotace má být vyhrazeno 
940 mil. Kč pro obce, kraje, státní správu a pro podnikatelské účely. 
Detaily mají být oznámeny v blízke budoucnosti. › PRO VÍC INFORMACÍ 
KLIKNĚTE ZDE
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Pokud nechcete okamžitě zaplatit celou kupní cenu elektromobi-
lu, nabízíme Vám leasing nebo financování vozidla, ke kterým od nás 
obdržíte individuální nabídku. Můžete zvolit leasing trvající 24, 36 nebo 
48 měsíců. › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

6. Mohu si své elektrické vozidlo ARI koupit na leasing 
nebo financovat?

„Professional Paket“ zahrnuje veškeré optimalizace, které jsou prove-
deny na původním vozidle s cílem zvýšení kvality tak, aby odpovídala 
německým a evropským standardům. Za tímto účelem nahrazujeme 
mechanické nebo elektronické součástky, které nesplňují německé a 
evropské normy, za kvalitnější. › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

7. Co se rozumí pod pojmem „Professional Paket“?

K nabíjení potřebujete pouze běžnou zásuvku 230 V a dodávaný nabí-
jecí kabel. Možné je i nabíjení pomocí wallboxu pomocí typ 2 adapte-
ru, které máme také k dispozici. U vozidel s LiFePO4 baterii je možné 
i nabíjení pomocí rychlonabíjecího kabelu. › PRO VÍC INFORMACÍ 
KLIKNĚTE ZDE

8. Jak mohu nabíjet své elektrické vozidlo ARI?

Po zakoupení vozidla od ARI Motors GmbH zbývá provést ještě pár 
posledních kroků než bude Vaše vozidlo ARI moci vyrazit na silnici. 
K tomu samozřejmě patří i sjednání povinného ručení a zápis vozidla 
do registru vozidel. Případné škody na vozidle kryje povinné ručení 
nebo havarijní pojištění. › PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

9. Jak pojistím své elektrické vozidlo ARI Motors?

O zápis vašeho elektrického vozidla ARI do registru silničních vozidel 
můžete požádat na místním úřadě pro registraci vozidel. Doklady k 
vozidlu a také osobní a obchodní doklady je nutné mít s sebou. 
› PRO VÍC INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

10. Jak funguje zápis vozidla ARI Motors do registru silničních vozidel?
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