Wagenparkscan
Bespaar kosten en reduceer uw CO2-uitstoot
Als geen ander kennen wij de uitdagende milieudoelstellingen in onze sector. We begrijpen dat u als beheerder
of eigenaar van een wagenpark op zoek bent naar duurzame mobiliteitsoplossingen in combinatie met een
verlaging van uw total cost of ownership. Om te bepalen welke resultaten u met uw wagenpark kunt behalen op
beide gebieden, heeft Pon de wagenparkscan ontwikkeld. Met een snelle maatwerkanalyse laten we u zien
welke voordelen u kunt behalen met de inzet van de merken van Pon. Zo kunnen we u helpen besparen en
oplossingen bieden voor het behalen van uw CO2-reductiedoelstellingen.
Op basis van de kentekens van uw wagenpark
Wanneer u ons de kentekengegevens van uw wagens
geeft, krijgt u van ons een analyse op maat met een advies
van mogelijkheden om uw wagenpark aan te passen.
Deze analyse geeft u een helder overzicht van de te behalen
milieuwinsten inzake CO2-uitstoot en laat u zien wat
u bespaart op uw total cost of ownership. U krijgt
bijvoorbeeld zicht op uw totale jaarlijkse en gemiddelde
CO2-uitstoot (g/km). Maar ook het reductiepotentieel op
CO2-uitstoot bij overstap op de zuinigste motoren van
onze merken. Daarnaast geeft de scan de potentiële kostenbesparing aan, gebaseerd op de leaseprijs inclusief de
brandstofprijs.

Extra; advies over alternatieve brandstoffen en
mogelijkheden voor CO2-compensatie
Als extra is opgenomen wat het CO2-reductiepotentieel is
bij het gebruik van alternatieve brandstoffen als aardgas en
groen gas, en tot slot geeft de scan ook weer wat de kosten zouden zijn om de CO2-uitstoot te compenseren.
Zo maken we duurzaamheid echt praktisch en koppelen
we milieuwinst aan een beter bedrijfsresultaat!

De verschillende oplossingen worden door Pon aangeboden

en E- (Audi) uitvoeringen. Roetfilter, compacte turbo’s en

in een groot aantal modellen. Als basis dienen de extra

de hoogste graad van efficiency zijn binnen deze labels

milieuvriendelijke BlueMotion (Volkswagen en Volkswagen

standaard. Daarnaast volgen per merk verschillende extra

Bedrijfswagens), Ecomotive (Seat), Greenline (Škoda)

duurzame oplossingen en technologieën.

Interesse?

Wilt u weten hoe u de CO2-uitstoot van uw wagenpark
terug kunt dringen en tegelijkertijd kunt besparen op
uw total cost of ownership? Neem dan contact op met
uw accountmanager of dealer voor een analyse van uw
wagenpark.

