Pressmeddelande

AVIS SVERIGE UTÖKAR MED NYA FORDON TILL SITT ”GO GREEN”-INITIATIV
Två nya miljöbilsgrupper läggs till i bilflottan

Stockholm, mars 2020: Förare blir allt mer miljömedvetna och över hela Sverige ökar intresset för
miljövänligare bilar. En aktuell studie visar att Österrike, Danmark och Sverige, på delad tredjeplats,
anger miljöhänsyn som en huvudsaklig anledning att ge upp bilägande och hitta mer hållbara
mobilitetstjänster1. Som ett svar på detta jobbar Avis Sverige med att kunna erbjuda sina kunder fler
miljöbilar genom sitt ”Go Green”-initiativ.

”Go Green”-initiativet har nyligen introducerat två nya miljöbilsgrupper som tillåter kunder att enkelt
boka – och bli garanterade – miljöbilar via Avis hemsida, callcenter och uthyrningsstationer i Sverige.
Miljöbilarna finns tillgängliga för både korttidshyra och det alltmer populära alternativet minilease
(långtidsuthyrning från 30 dagar).
– Efterfrågan på fler miljövänliga alternativ ökar snabbt i Sverige, och vi på Avis vill försäkra våra kunder
om att de har tillgång till de fordon de önskar för sina resor. Faktum är att var tredje bil i Avis Sveriges
bilflotta numera är en miljöbil, säger Andrew Smith, General Manager på Avis Sverige.
– Ett utökat utbud av laddstationer och laddstolpar över hela landet är ett måste för att möjliggöra mer
elbaserad körning. Avis Sverige jobbar kontinuerligt med fastighetsägare och lokala myndigheter för att
utöka antalet laddstationer och laddstolpar runtom i landet, och på så vis förbättra möjligheten att hyra
och använda sig utav miljöbilar, fortsätter Andrew Smith.
– Som ett av de ledande biluthyrningsföretagen fäster vi stor vikt vid den ständiga utvecklingen av vår
bilflotta och vårt arbete mot ett mer klimatsmart resande. Vi ser redan en ökning av antalet laddstationer
i landet, vilket är en förändring som vi vill främja och stödja i vårt fortsatta arbete. Det ska vara enkelt att
välja och använda klimatsmarta bilar, och vårt ”Go Green”-initiativ är ett logiskt steg i den riktningen.
Bilgrupperna som kommer att finns tillgängliga är:
Miljöbilgrupp F:
o

Kia Niro (eller liknande)

o
o

29g CO2/km (NEDC) 31g CO2/km (WLTP)*
Laddning upp till 58 km per laddning*

Miljöbilgrupp G:
o
o
o

Kia Optima (eller liknande)
33g CO2/km*

Upp till 62 km per laddning*

Bilarna levereras med:
o

o

Typ 2-vanlig väggkontakt (schuko)
▪ Hemmaladdning från 220 V uttag
▪ Laddningstid ca 5 timmar (beroende på modell)
Typ 2-Typ 2 kabel
▪ Exempelvis laddstolpe eller laddstation
▪ Laddningstid ca 2–3.5 timmar beroende på modell

* Enligt tillverkaren och beroende på modell
För mer information om Avis Sverige och den gröna bilflottan, besök Avis hemsida:
https://www.avis.se/avis-produkter/hyrbilar/gogreen
1

The Road Ahead: Future of Mobility Report undersökte mobilitetstrender på 16 internationella
marknader.
För mer information:
avispressoffice@lennoxpr.se
0738 093383
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