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Vítězný model soutěže TotalEnergies Green Rally Zlín 2021 Peugeot e-208 byl k vidění
u příležitosti konference Chytrá a čistá mobilita na Mariánském náměstí.
Součástí 8. ročníku celostátní konference „Chytrá a čistá mobilita“, která proběhla ve
středu 22. září 2021 v kinosále Městské knihovny v Praze, by tradiční výstava
dopravních prostředků na alternativní pohon. Slavnostně ji zahájili náměstek
primátora hl. města Prahy Adam Scheinherr a starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. Mezi
ostatními vozy se vyjímal Peugeot e-208 se startovním číslem 7.
Poslední srpnový víkend se při jubilejním 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín uskutečnil i
čtvrtý ročník Green Rally určené hybridním a čistě elektrickým vozidlům. Na startu se sešlo
21 posádek, pro které byla nachystána téměř dvě stovky kilometrů dlouhá trať rallye
pravidelnosti jedoucí se dle šipkového itineráře podle pořadatelem nastaveného jízdního
průměru. Tzv. rallye regularity zde navíc doplnila i řada náročných testů s cílem prověřit
nejen zkušenosti a souhru posádky, ale i jízdní vlastnosti samotných vozidel.
Elektrický model Peugeot e-208 se při své premiéře na Green Rally Zlín předvedl v tom
nejlepším světle. Tým Peugeot ČR ve složení Michal Žďárský – Jakub Nábělek si i díky
výborným jízdním vlastnostem tohoto modelu odvezl z populární Barumky zlaté poháry.
Z vítězství se po dvoudenní bitvě radovala posádka týmu Peugeot ČR s modelem e-208,
která se do čela dostala už na začátku úvodní etapy. „K celkovému vítězství jak mezi
elektromobily, tak i mezi hybridními vozidly nám hodně pomohly skvělé jízdní vlastnosti
modelu e-208. Soutěž jsme navíc absolvovali se skvělou spotřebou jen 14,1 kWh/100
km,“ zhodnotil výsledek jezdec Michal Ždárský, který s vozem po skončení soutěže
absolvoval ještě rychlý přesun ze Zlína do Prahy, a to pouze s jedním třiceti minutovým
dobíjením na rychlé nabíjecí stanici ve Vystrkově podporující nabíjení 100 kW modelu e208. Příležitost usednout do tohoto soutěžního speciálu si nenechali ujít ani návštěvníci
pražské konference.
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