
01. Mindre 
karbonfotavtrykk

Si farvel til bensinstasjoner og årlige drivstoffbudsjetter. I stedet får du mindre karbonfotavtrykk og miljøvennlig 
profil. Å ta spranget til en helelektrisk bilflåte bidrar til å oppfylle selskapsmål om utslippsreduksjoner og er positivt 
for forretningsdriften. Du vil bli overrasket over hvor mange kunder som legger merke til det.

02. Forbedre bunnlinjen Staten fortsetter å insentivisere mot en endring til elektriske biler. Den løpende kostnaden for å eie en bil er også en 
viktig faktor, i tillegg til å kunne skapre tusenvis hvert år i drivstoffkostnader. Med en elektrisk flåte vil ditt selskap 
også dra nytte av lavere kostnader tilknyttet vedlikehold og service.

03. Nå frem til kundene 
dine

Polestar 2 er en helelektrisk femdørs fastback med en rekkevidde på opptil 470 km (WLTP). Som den første bilen i 
verden med operativsystemet Google Android Automotive integrert, gir den tilgang til Google Maps, som kan gi deg 
optimert kjørerute og vise deg relevante ladesteder.

04. Minimal nedetid Den elektriske drivlinjen i Polestar 2 har mange færre bevegelige deler enn du finner i en vanlig bil. Derfor er 
serviceintervallene lengre og driftskostnadene betydelig lavere. For å redusere nedetiden enda mer, kan 
servicestedene tilby en praktisk løsning med henting og levering, i tillegg til erstatningsbiler.

05. Helt i tet innen 
sikkerhet

Polestar 2 beskytter ikke bare deg, den bidrar også til å forebygge ulykker. Ettersom vi deler ingeniørekspertise med 
Volvo, er bilen utstyrt med det siste innen sikkerhetsteknologi, inkludert de mest avanserte førerhjelpsystemene. 
Uansett hvor du kjører, så har du en trofast andrefører med deg.

Hold hendene på rattet og planlegg et møte eller skriv et notat ved hjelp av tale. Polestar 2 er den første bilen med 
Googles operativsystem Android Automotive, som tilbyr den naturlige stemmegjenkjennelsen i Google Assistent og 
sømløs integrering med Workspace, Googles skybaserte pakke av forretningsapper.

06. Håndfritt arbeid med 
Google

Polestar
—
Seks gode grunner til 
å ha Polestar 2 i flåten 
din

Finn ut hva 
Polestar kan tilby 
flåten din

800-10211 

Lær mer om fordelen ved å ha Polestar 2 som en 
bærekraftig, elektrisk flåtebil.



Ring Polestar Support: 


