Aplikacja EQ Ready – gotowi na elektromobilność?

Informacja prasowa

Aplikacja EQ Ready z nowymi funkcjami, które
pomogą podjąć decyzję o wyborze auta
Stuttgart. Czy samochód elektryczny albo hybryda plug-in pasują do
moich zwyczajów za kierownicą? Analizując indywidualny styl jazdy,
aplikacja EQ Ready pomaga kierowcom, którzy zastanawiają się nad
„przesiadką się na elektromobilność”. Od czasu wprowadzenia aplikacji
przed trzema laty skorzystano z niej ponad 1,6 miliona razy. Można już
pobrać zaktualizowaną wersję aplikacji z nowymi funkcjami, takimi jak
wyzwanie 7 dni czy wirtualna symulacja ładowania, a także z nowym,
udoskonalonym interfejsem użytkownika.
„Nasza

aplikacja

EQ

Ready

pomaga

kierowcom

sprawdzić,

czy

zelektryfikowany samochód może odpowiadać ich osobistym wymaganiom –
bez względu na to, jakiej marki autem teraz jeżdżą. To ważne, ponieważ
samochody elektryczne i hybrydowe sprawdzają się w codziennym
użytkowaniu znacznie lepiej, niż sądzi większość ludzi. Dzięki nowej aplikacji
EQ Ready użytkownik ma do dyspozycji jeszcze więcej funkcji w jeszcze
większej liczbie krajów – obecnie jest ich około 30 na całym świecie –
i w przypadku wielu rynków może dowiedzieć się, jak dobrze rozwinięta jest
już infrastruktura ładowania. W rezultacie aplikacja EQ Ready stanowi
pierwszy, lecz kluczowy krok w kierunku »przesiadki« użytkowników na
mobilność elektryczną” – powiedziała Sabine Scheunert, wiceprezes
Mercedes-Benz Cars ds. marketingu i sprzedaży.
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Wyzwanie 7 dni
Po uruchomieniu aplikacji rozpoczyna się 7-dniowe wyzwanie, w którym
za

zgodą

użytkownika

analizowane

są

jego

codzienne

trasy.

Spersonalizowane dane gromadzone są tylko wtedy, gdy wcześniej klient
wyrazi na to zgodę. Na podstawie indywidualnych zwyczajów korzystania
z samochodu aplikacja wskazuje, czy użytkownik mógłby jeździć Mercedesem
z hybrydowym napędem plug-in lub napędem w 100% elektrycznym. Podczas
wyzwania 7 dni codziennie pojawiają się nowe informacje o odbytych
podróżach, a także o aspektach elektromobilności w Mercedes-Benz.
Ponadto aplikacja EQ Ready może obliczać potencjalne trasy, w tym
zapotrzebowanie na energię i jej indywidualne zużycie. Obliczenie energii
wymaganej do pokonania wprowadzonej trasy bazuje na analizach dostawców
danych o ruchu drogowym i wynikających z nich profili prędkości. Wyświetlane
są też wszystkie możliwości naładowania pojazdu na trasie. Na podstawie
około 1,6 miliona podróży, które jak do tej pory zostały anonimowo
przeanalizowane w aplikacji, wyliczono dystans pokonywany przeciętnie
w ramach pojedynczego przejazdu. Wyniki wskazują, że:
• 90% wszystkich podróży jest krótszych niż 50 km
• 96% wszystkich podróży jest krótszych niż 100 km
Średnia odległość jednorazowo pokonywana przez użytkowników różni się
w zależności od rynku. Mimo to wyniki są obiecujące i pokazują, że 90%
podróży zarejestrowanych w aplikacji można odbyć wyłącznie „na prądzie”, za
kierownicą obecnie oferowanych hybryd plug-in Mercedes-Benz.
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Aplikacja nie tylko sprawdza, czy do celu można dotrzeć na napędzie
elektrycznym, ale codziennie informuje też o zapotrzebowaniu na moc
i dostępnej infrastrukturze ładowania na trasach. Co więcej, użytkownik ma
możliwość symulacji czasów ładowania dla różnych opcji ładowania. Obecnie
aplikacja analizuje stacje ładowania w ponad 30 krajach, w tym w Polsce.
Nowa wersja aplikacji EQ Ready jest już dostępna w App Store:
https://eqready-app.mercedes-benz.com/appstore
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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