
  

  

 

 
Karsan a început să efectueze exporturi de 

vehicule Jest Electric! 
 
Datorită tehnologiei „i” BMW, Jest Electric are o autonomie de până la 
210 km şi deja operează pe străzile europene. Vehiculele Jest Electric 
produse de Karsan la fabrica din Bursa au fost livrate pentru prima 
dată în Franţa, Germania, România, Portugalia şi Slovacia iar 
vehiculele au început să opereze deja pe drumuri.  CEO-ul Karsan, 
Okan Baş, a declarat următoarele: “Am câştigat licitaţia pentru 
vehicule electrice deschisă în Lituania şi numărul total de comenzi a 
crescut la 35. Am livrat 20 din aceste comenzi. Suntem mândri că 
efectuăm exporturi de „vehicule electrice” în ţările europene. 
 
Karsan Jest Electric, primul produs al contractului de livrare semnat între Karsan 
şi BMW pentru autovehicule electrice, operează pe drumurile europene.  
Vehiculul Jest Electric a fost întâmpinat cu mult interes multe ţări europene din 
primul moment când a fost scos la vânzare şi a început să opereze pe străzile 
din Franţa, Germania, România, Portugalia şi Slovacia, ţări în care au fost 
efectuate primele livrări. Producătorul autohton Karsan a primit până în prezent 
în total un număr de 35 de comenzi de vehicule Jest Electric de la mai multe ţări, 
începând cu Portugalia, România, Lituania, Slovacia, Grecia, Italia şi Germania. 
20 dintre aceste comenzi au fost produse şi livrate de la fabrica Karsan din 
Bursa. 
 
CEO-ul Karsan, Okan Baş, menţionează că interesul faţă de vehiculele Jest 
Electric este în continuă creştere şi adaugă următoarele: „Jest Electric deţine 
caracteristici de dimensiuni particulare şi o tehnologie performantă a bateriei, 
ceea ce îl scoate în evidenţă faţă de ceilalţi competitori, motiv pentru care a 
început deja să transport europenii. Vehiculele Jest Electric au început să 
opereze pe drumurile din Franţa, Germania, România, Portugalia şi Slovacia şi în 
ultima vreme Grecia. Cu puţin timp în urmă, am câştigat licitaţia pentru vehicule 
electrice deschisă în Lituania şi numărul total de comenzi a crescut la 35. 
Continuăm să primim noi comenzi şi ne pregătim pentru noi licitaţii.  
 
Suntem mândri că efectuăm exporturi de „vehicule electrice” în ţările europene.” 
  



  

  

 
 
Soluţia viitorului pentru transporturi este vehiculul Jest Electric 
 
Motorul electric BMW utilizat la vehiculul Jest Electric are o putere de 170 CP şi 
un cuplu de 290 Nm alături de o transmisie unică. Jest Electric utilizează baterii 
de 44 şi 88 kW-oră dezvoltate de BMW, având o autonomie de până la 210 km. 
Bateriile pot fi încărcate în 8 ore la unităţile de încărcare cu curent alternativ şi 1 
oră la staţiile de încărcare rapidă. Datorită sistemului de frânare regenerativă 
care asigură recuperarea energiei, bateriile se pot auto-încărca în procente de 25 

la sută. Karsa Jest Electric iese în evidenţă cu o capacitate ridicată de manevră, 
spaţii interioare mari, design dinamic şi performanţa la urcarea pantelor iar pe 
baza călătoriilor silenţioase pe care le asigură, reprezintă viitorul transporturilor. 
Ecranul touch de 10,1 inch, panoul de indicatoare complet digital, pornirea fără 
cheie, prizele USB cu care este dotat şi opţional adaptorul Wi-Fi sunt câteva 
dintre caracteristicile Karsan Jest Electric. Sistemul de suspensie independent la 
4 roţi şi confortul sunt caracteristici care fac ca vehiculul să semene perfect cu 
autoturismele.  
 


