E-vozilo
kot storitev
Sodoben in vzdrževan vozni park
En mesečni račun za vse vključene storitve
Stroškovno ugodnejša in okolju prijazna
vožnja
Pregledni fiksni stroški voznega parka za
celotno obdobje najema
Zagotovljen skrbnik za vaš vozni park
Klicni center 24/7 za pomoč na cesti in
nadomestno vozilo
Brez tveganja pri prodaji in preostanku vrednosti
vozila
Ugodnosti za voznike e-vozil s strani lokalnih
skupnosti

Vozilo kot storitev je odlična rešitev za vse, ki si želite
okolju prijaznega voznega parka prihodnosti brez
visokih stroškov nakupa električnih vozil. Vozilo
kot storitev zajema celovit poslovni najem e-vozil, ki
vključuje številne dodatne storitve s katerimi v celoti
poskrbimo za vaše vozilo.
Vozila med trajanjem pogodbe o poslovnem najemu
ostajajo v lasti Petrola. Tako Petrol med 36 in 60 mesecev
skrbi za vzdrževanje vozila in prevzame vsa tveganja
povezana s preostankom vrednosti vozila ter odprodajo
po koncu najema.

Električna vozila v naši ponudbi
BMW i3

Jaguar I-PACE

Doseg: 310 km

Doseg: 470 km

Moč motorja: 125 kW

Moč motorja: 294 kW

Čas polnjenja: 36 minut
(od 10% do 80%)

Čas polnjenja: 44 minut
(od 10% do 80%)

Št. sedežev: 4

Št. sedežev: 5

Renault Zoe

Nissan Leaf e+

Doseg: 385 km

Doseg: 385 km

Moč motorja: 100 kW

Moč motorja: 160 kW

Čas polnjenja:
56 minut
(od 10% do 80%)

Čas polnjenja:
35 minut
(od 10% do 80%)

Št. sedežev: 5

Št. sedežev: 5

Hyundai Kona electric

Renault Kangoo Z.E.

Doseg: 480 km

Doseg: 270 km

Moč motorja: 150 kW

Moč motorja: 44 kW

Čas polnjenja:
44 minut
(od 10% do 80%)

Čas polnjenja:
300 minut
(od 10% do 80%)

Št. sedežev: 5

Št. sedežev: 2

Operativni poslovni najem e-vozila kot storitev vključuje: financiranje vozila, stroški registracije vozila,
zavarovanje, redno in izredno vzdrževanje, letne in zimske pnevmatike, premontaža in hramba pnevmatik,
podpora uporabnikom 24/7 in asistenca z nadomestnim vozilom.
Opcijsko lahko izberete tudi polnjenje na Petrolovi infrastrukturi v paketu, letno vinjeto in zunanje pranje vozila
enkrat tedensko.
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja in pripravimo ponudbo po vaši meri.
emobilnost@petrol.si, www.petrol.si.

