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Do vyhledávače zadejte: https://account.elektromobilita.cz 

Nebo využijte odkazu z našich webových stránek 

Registraci zahájíte kliknutím 

na ZAREGISTROVAT 

Tato pole slouží pro 

přihlášení již 

zaregistrovaných uživatelů 
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1. Krok – výběr tarifu 

V prvním kroku si 

uživatel vybírá tarif, 

který chce používat 

pro dobíjení. 

Mezi dalšími tarify 

můžete posunovat 

pomocí šipek 
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2. Krok – Údaje o účtu 

Rekapitulace 

Vámi 

zvoleného 

tarifu 

Pokud registrujete účet na 

firmu, zaškrtněte toto políčko. 

Budete vyzvání k vyplnění 

názvu firmy a jejího IČO. 



4 

Pokračování registrace – nový zákazník 

Pokud dosud nejste zákazníkem 

Elektromobility ČEZ, zaškrtněte 

políčko NE 

Zvolte si heslo, které budete 

používat pro přihlašování k 

Vašemu účtu. Věnujte pozornost 

požadavkům na sílu hesla. 

Registrací uzavíráte smlouvu 

distančním způsobem, zde 

vyjadřujete souhlas se smlouvou 

a obchodními podmínkami. Ty si 

před souhlasem přečtěte – jsou k 

dispozici pod příslušnými odkazy. 

Zaškrtnutím této volby může uživatel využívat dobíjení okamžitě 

i před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení. Pokud políčko 

nezaškrtne, bude jeho účet aktivován až po 14 dnech. 
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Pokračování registrace – stávající zákazník 

Pokud jste zákazníkem 

Elektromobility ČEZ a máte 

dobíjecí čip, zaškrtněte ANO 

Do tohoto políčka zadáte číslo 

Vašeho čipu: 

xxxxx (čipy ČEZ – buď starší 

zelené, nebo novější – jde o 

pětimístné číslo natištěné za ID) 

BMWxxx (čipové karty vydané 

BMW) 

NISxxx (čipové karty vydané 

Nissan) 

ELx (čipové karty Elektracars) 

I stávající zákazník bude registrací uzavírat novou smlouvu s 

novými obchodními podmínkami a ceníkem. Uzavřením nové 

smlouvy dojde ke zrušení smlouvy stávající. Detaily jsou 

popsány v předchozím slidu. 
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3. Údaje o platební metodě 

V tomto kroku vyplňujete údaje o své platební 

kartě, která bude sloužit pro úhradu 

vyúčtování za dobíjení na síti ČEZ. Vložení 

validních údajů o platební kartě je podmínkou 

pro dokončení registrace a uzavření smlouvy. 

Platební karta bude využívána pro opakované 

platby (každý měsíc) faktur za dobíjení. 

 

Platby budou probíhat formou zabezpečené 

platební brány PayU. 

 

Údaje o kartě se ukládají u provozovatele 

platební brány. Nejsou uloženy v IT systému 

ČEZ a nikdo neoprávněný k nim nemá 

přístup. 
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4. Aktivace registrace 

Po provedení registrace 

obdržíte aktivační e-mail 

na e-mailovou adresu 

uvedenou při registraci. 

 

Kliknutím na aktivační link 

bude registrace 

dokončena. 

 

Pokud e-mail neobdržíte, 

zkontrolujte prosím Vaši 

schránku na spam. V 

případě potíží nás 

kontaktujte na kontaktech 

uvedených na www 

stránkách. 


