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Avis i Sverige har minskat bilarnas koldioxidutsläpp
med 28 procent
Stockholm, 10 september 2020. De senaste två åren har utsläppen från Avis hyrbilar i
Sverige minskat med 28 procent i genomsnitt. Anledningen är en stadigt växande
andel miljöbilar i fordonsflottan, som i juni till 30 procent bestod av miljöbilar.
Det finns ett stort intresse hos svenska konsumenter att leva mer miljövänligt. Enligt Avis
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.
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, som innefattar två olika typer av laddhybrider.
”Efterfrågan på miljöbilar växer stadigt och vi vill göra det enkelt att hyra ett grönare
alternativ”, säger Andrew Smith, General Manager på Avis Sverige.
Transportstyrelsens statistik för 2019 visar ett genomsnittligt koldioxidutsläpp för en ny bil
ligger på 120 gram per kilometer. För Avis flotta var genomsnittsutsläppen per bil under
fjolåret 24 procent lägre jämfört med det svenska genomsnittet. Och under 2020 har
koldioxidutsläppen alltså sjunkit ännu mer och ligger nu nära miljöbilsgränsen som i år
skärptes till 70 gram koldioxid per kilometer.
”Framtiden för mobilitet kommer att bli alltmer eldriven och vi vill vara en självklar del i den
utvecklingen. När fler svenskar vill ha grönare transporter, så ser vi fram emot att fortsätta
utveckla vår bilflotta med både fler el-hybrider och på sikt rena elbilar för att ytterligare
minska våra utsläpp”, säger Andrew Smith.
Avis har anpassat sitt erbjudande när allt fler svenskar hyr bil för att kunna resa inom landet.
En viktig del är Avis Safety Pledge, ett tydligt åtagandet att hålla kunder och anställda säkra.
En nyhet för hösten är också Digital Check In, en onlinetjänst som gör det möjligt för
kunderna att minimera tiden vid disken medan de fortfarande anpassar sin hyra när de
hämtar ett fordon. För att ytterligare förbättra den kontaktlösa upplevelsen kan kunder också
boka via Avis-appen.
För mer information vänligen kontakta:
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