
                                                                                                                             
 

PRESSMEDDELANDE 
 
Avis i Sveriges genomsnittsutsläpp av CO2 under 
miljöbilsgränsen – utökar flottan med fler el-bilar 
 
Stockholm, 12 november 2020. Avis i Sverige fortsätter att minska sina hyrbilars 
miljöpåverkan. Under tredje kvartalet 2020 låg genomsnittsutsläppen för koldioxid för 
första gången under miljöbilsgränsen på 70 gram koldioxid per kilometer. Nu adderas 
dessutom rena el-bilar till bilflottan, utöver de plug-in hybrider som redan blivit 
populära hos Avis kunder i Sverige. 
 
Jämfört med tredje kvartalet 2019 har Avis i Sverige minskat utsläppen från bilarna med 20 
procent. Det är ett stadigt inflöde av miljöklassade bilar som ligger bakom minskningen. 
Under kvartalet var närmare 40 procent av bilarna som hyrdes ut miljöklassade. 
Transportstyrelsens statistik för 2019 visar ett genomsnittligt koldioxidutsläpp för en ny bil 
ligger på 120 gram per kilometer. 
 
Och de svenska bilförarna är medvetna om miljön. Enligt Avis Budget Groups internationella 
undersökning The Road Ahead: Future of Mobility Report, så är miljöaspekten något som får 
var åttonde svensk att överväga att sluta äga sin bil. 
 
”Vi ser att intresset för att hyra bilar med låg miljöpåverkan stadigt ökar. Genom att addera 
rena elbilar till laddhybrider och andra miljöklassade bilar, som redan är en stor del av vår 
flotta tar vi nästa steg i att minska CO2-utsläppen från vår verksamhet”, säger Andrew Smith, 
General Manager på Avis Sverige. 
 
Avis i Sverige utvecklar hela tiden sin fordonsflotta med allt fler miljöbilar, samtidigt har 
företaget också gjort det enklare än någonsin för sina kunder att boka och vara garanterad 
en miljöbil genom initiativet Go Green. Från och med december kommer Avis att erbjuda 
elbilen Nissan Leaf som ett alternativ i Stockholm och Malmö. Sedan tidigare finns plugin-
hybriderna-varianten av Kia Niro och Kia Optima i bilflottan 
 
Avis i Sverige gör allt för att hyrbilen ska vara ett säkert och pålitligt transportmedel. Som ett 
led i detta arbete jobbar företaget enligt Avis Safety Pledge, vilket innebär skärpta 
rengörings- och desinfektionsprotokoll. När du bokar på Avis hemsida finns det varken 
avboknings- eller ändringsavgifter för direktbokningar som börjar före den 15 december 
2020. 
 
Mer information om Avis el-bilar och Go Green hittar du här: 
https://www.avis.se/avis-produkter/hyrbilar/gogreen 
 
Rapporten The Road Ahead: Future of Mobility Report kan du ladda ner här: 
https://avisbudgetgroup.com/wp-content/uploads/2019/11/Avis-Budget-Group-The-Road-
Ahead-The-Future-of-Mobility-report.pdf, 
 
För mer information vänligen kontakta: 
avispressoffice@lennoxpr.se 
0738-09 33 83 
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Om Avis Car Rental  
Avis Car Rental är ett av världens mest kända biluthyrningsvarumärken, med omkring 5 500 stationer i 
omkring 170 länder. Avis har en lång historia som innovatör i biluthyrningsbranschen och är ett av 
världens högst rankade varumärken inom kundlojalitet. Avis Sverige ägs av Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ: CAR) som driver och licensierar varumärket internationellt. För mer information, besök 
www.avis.com 

http://www.avis.com/

