
  

  

 

 
Карсан пуска износа на Джест Електрик! 

 
Може да достигне до 210 километра с технологията BMW i, Джест 
Електрик завзема пътищата на Европа. Франция, Германия, 
Румъния, Португалия и Словакия са първите държави, които 
получават Джест автомобили, произведени в завода на Карсан в 
Бурса. "Спечелихме търга за електрически автомобили в Литва, 
като увеличихме общия брой поръчки, които получихме до 35. 
Това ни кара да се гордеем да изнасяме електрически превозни 
средства в Европа. ”Каза главният изпълнителен директор на 
Карсан Окан Баш. 
 
Първият продукт от споразумението за доставка, което Карсан сключи с 
BMW за производство на електрически превозни средства, Карсан Джест 
Електрик завзема пътищата на Европа. Като привлече интереса на много 
европейски страни откакто компанията стартира, Джест Електрик прохожда 
пътищата и улиците на Франция, Германия, Румъния, Португалия и 
Словакия като първи пунктове за доставка. Вътрешният производител 
Карсан е получил 35 поръчки за своите Джест Електрик автомобили от 
много страни като Португалия, Румъния, Литва, Словакия, Гърция, Италия, 
Германия и особено Франция. Вече са доставени 20 автомобила след 
тяхното производство в завода на Карсан в Бурса. 
 
Подчертавайки нарастващия интерес към Джест Електрик, изпълнителният 
директор на Карсан Окан Баш заяви: "Разграничавайки себе си от 
конкурентите си с уникалните си размери и изключителна технология на 
батериите, Джест Електрик е вече е по пътищата на Европа. Появявайки се 
първоначално по пътищата на Франция, Германия, Румъния, Португалия и 
Словакия, Джест Електрик Наскоро спечелихме търга за електрически 
автомобили в Литва, като увеличихме общия брой поръчки, които 
получихме до 35. Нови поръчки продължават да идват, докато се 
подготвяме за нови търгове.  
 
Това да видим как нашите коли влизат на пазарите на ЕС ни прави още по-
горди. "  
  



  

  

 
 
Джест Електрик: Транспортно решение на бъдещето! 
 
Електрическият двигател на Джест Електрик, направен от BMW, постоянно 
произвежда мощност от 170 к.с. и въртящ момент 290 Nm, докато работи в 
унисон с едноскоростна трансмисия. Джест Електрик, която може да бъде 
оборудвана с 44 kWh или 88 kWh акумулаторни батерии на BMW, предлага 
гама до 210 км. Тя може да бъде напълно заредена за 8 часа чрез 
конвенционалните блокове за зареждане с променлив ток, или за 1 час на 

станции за бързо зареждане. Освен това регенеративната спирачна система 
осигурява оползотворяване на енергия, като позволява на акумулаторните 
батерии да се презареждат с 25%. Изпъквайки с високата си маневреност, 
голямо вътрешно пространство, динамичен дизайн и несравними резултати 
при изкачване, Карсан Джест Електрик е готова да ви отведе в бъдещето с 
тихо пътуване. Декориран с 10,1-инчов мултимедиен сензорен екран, 
изцяло цифрово табло, безжично запалване и USB портове, както и с 
опционална Wi-Fi съвместима инфраструктура, Карсан Джест Електрик не 
идва без комфорт сравнена с пътнически коли блгодарение на 
независимата система за окачване на четири колела.  
 


