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Avis på elbilsoffensiv inför sommaren 

 

Hyrbilsföretaget Avis ser en stor ökad efterfrågan på laddbara bilar hos svenska kunder. För 
att möta efterfrågan utökas nu bilflottan under sommaren rejält. Från och med första juni 
kommertvå bilklasser med enbart elbilar. 
 

Svenskarnas intresse för att köra laddhybrider och elbilar ökar kraftigt. Under april var den mest 
sålda bilen Volkswagens elbil ID4. Och intresset för att köra på el är starkt ökande även för 
hyrbilar. 
 

 

• Det blir allt mer tydligt att vi är inne i ett skifte där el-bilen för allt fler svenskar blir 
förstahandsvalet. Vi kommer därför kraftigt att öka andelen el-bilar och laddhybrider i 
vår fordonsflotta nu till sommaren. För vi ser redan nu på bokningarna att intresset för 
en semester i el-bil är stort, säger Andrew Smith, Sverigechef på Avis. 

 

Avis kommer nu i maj att fasa ut två bilklasser för fossilbilar och ersätta dem med elbilar. Det 
innebär att det i sommar kommer att finnas två renodlade bilklasser för elbilar, en för 
mellanstora som till exempel Kia e-Niro och VW ID4 och en för stora elbilar som till exempel VW 
ID4. 
 

Under sommaren utökas dessutom andelen el-bilar kraftigt. Den snabba förändringen av 
bilflottan gör nu att Avis klimatpåverkan sjunker betydligt snabbare än den egna målsättningen. 
Målet för 2025, som var att utsläppen skulle ligga på högst 60 g CO2/km i genomsnitt, uppnås 
nu redan i under 2021. 
 

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. Det är nu också enkelt att hämta sin bil med tjänsten Digital Check-
In-tjänst som ger kunderna ett enkelt, kontaktlöst sätt att få tillgång till sin hyrbil.  
 

För mer information vänligen kontakta: 
avispressoffice@lennoxpr.se 
0738-09 33 83 
 

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 
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