Mattoni 1873 pořizuje prvních deset elektromobilů ŠKODA CITIGOe iV
Praha, 21. května 2020
Mattoni 1873 po zkušenostech z testovacího programu* pořizuje do své flotily
firemních aut prvních deset vozů ŠKODA CITIGOe iV s ryze elektrickým pohonem.
Nahradí dosavadní vozidla Škoda Fabia s konvenčními motory na naftu či benzín
a budou je používat obchodní zástupci v každodenním provozu.
„Ekologická doprava je jednou z dlouhodobých priorit Mattoni 1873. Dlouhodobě
dopravujeme naše výrobky ke spotřebitelům po železnici. Elektromobilita je dalším
z řešení, které chceme rozvíjet. Proto jsme se na jaře 2019 zapojili do testování prvních
čistě elektrických škodovek a nyní pořizujeme první sériové elektromobily,“ říká
Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.
S ohledem na náklady pořízení vozů s elektrickým pohonem není snahou firmy těžit
z úspornějšího provozu, cílem je zejména čistší provoz samotný. Reálným přínosem je
náhrada 10 vozidel se spalovacími motory, kdy každý elektromobil na každý kilometr
„ušetří“ cca 100 g CO2 emisí nevypuštěných do ovzduší.
První část nových elektromobilů převzala Mattoni 1873 začátkem května 2020. Bude
možné potkávat je v regionech Ostrava, Olomouc, Brno, Královéhradecko
a Pardubicko, Praha a Kladno.
Vozidla jsou pořízena formou operativního leasingu na 4 roky. Jejich uživatelé mohou
využívat veřejné nabíjecí stanice, kde se Mattoni 1873 již dohodla se dvěma partnery
na bezhotovostním způsobu nabíjení. Firma zároveň pořizuje i chytré nabíječky, které
měří množství energie při dobíjení ze soukromých zdrojů.
Technické a další detaily o elektromobilech ŠKODA CITIGOe iV najdete v materiálech
společnosti ŠKODA AUTO Česká republika.
* Na jaře 2019 se Mattoni 1873 zapojila do programu společnosti ŠKODA AUTO a podrobila
zkušebnímu provozu jeden z deseti prototypů první elektrické škodovky. Testování v Mattoni
1873 trvalo měsíc, za volantem testovacího vozu se vystřídalo sedm řidičů, kteří s autem najeli
celkem 2650 km a vyzkoušeli si i dobíjení z různých možných zdrojů, které jsou elektromotoristům
k dispozici. Celkový dojem řidičů Mattoni 1873 z testování byl velmi dobrý a navíc přispěli řadou
praktických postřehů z běžného provozu, které mohl výrobce zohlednit při vyhodnocení testů.
O Mattoni 1873
Mattoni 1873, skupina kolem mateřské společnosti Mattoni 1873 a. s. (do 31. 1. 2020 Karlovarské minerální
vody, a.s.) je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Ambicí skupiny
je přinášet díky skvělým značkám a úspěšné tradici lidem do života osvěžení, nyní i v budoucnu.
Kořeny skupiny sahají do roku 1873, ke karlovarskému rodákovi Heinrichu Mattonimu. Novodobé kapitoly
se začaly psát v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.
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V ČR vyrábí skupina vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody
Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi,
Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew, a další. Distribuuje také snacky značky Lay’s.
Své produkty v současné době Mattoni 1873 vyváží do téměř 20 zemí světa a jako mateřská společnost
vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a
Maďarsku je Mattoni 1873 výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy
PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3 350 zaměstnanců.
Mattoni 1873 se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty
spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mattoni 1873 je členem Asociace společenské
odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativy společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje
(SDGs) od OSN v Česku. Také je zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o dlouhodobou
udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek. Další zajímavé
informace o společnosti naleznete na Twitteru @Mattoni1873, Facebooku @Mattoni1873 a LInkedIn.
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