
01. Mindre 
koldioxidavtryck

Säg hej då till bensinstationer och årliga bränslebudgetar. Säg hej till lägre koldioxidavtryck och miljötänk. 
Övergången till helt eldrivna firmabilar gör det lättare att nå utsläppsmålen och är bättre för verksamheten. Du 
kommer att bli förvånad över hur många kunder som lägger märke till det.

02. Minska dina 
kostnader

Svenska staten erbjuder bonusar och skatteförmåner för att byta till elbilar. De löpande ägandekostnaderna är också 
viktiga att ha i åtanke. Utöver tiotusentals kronor i bränslebesparingar per år kommer ditt företag också att få fördel 
av lägre drifts- och servicekostnader, vilket gör eldrivna tjänstebilar än mer attraktiva.

03. Nå kunderna Polestar 2 är en eldriven 5-dörrars fastback med en räckvidd på upp till 470 km (WLTP). Det är den första bilen i 
världen som integrerar Googles Android Automotive-operativsystem och den ger tillgång till Google Maps som kan 
optimera rutter och visa relevanta laddningsplatser.

04. Minimala 
avbrottstider

Den elektriska drivlinan i Polestar 2 har mycket färre rörliga delar än en konventionell bil. Därför går det längre mellan 
serviceintervallen och driftskostnaderna är mycket lägre. För att minska avbrottstiderna ännu mer kan 
servicepunkterna erbjuda ett praktiskt alternativ för upphämtning och leverans, samt utbytesbilar.

05. Med fokus på 
säkerheten

Polestar 2 skyddar inte bara dig, den bidrar även till att förhindra olyckor. Eftersom vi delar ingenjörsexpertis med 
Volvo är bilen utrustad med den senaste säkerhetstekniken, inklusive de mest avancerade förarassistanssystemen. 
Oavsett vart resan tar dig så har du alltid en andreförare som backar upp dig.

Håll händerna på ratten och använd rösten för att planera ett möte eller skriva en påminnelse. Polestar 2 är den 
första bilen som använder Googles Android Automotive-operativsystem, har den naturliga röstigenkänningen hos 
Google-assistenten och sömlös integration med Workspace, Googles molnbaserade svit av företagsappar.

06. Handsfree-arbete 
med Google

Polestar
—
Sex goda skäl att 
lägga till Polestar 2 i 
vagnparken

Ta reda på vad 
Polestar kan göra 
för vagnparken

+44 800 138 5660

Läs mer om fördelarna med att ha Polestar 2 som 
en hållbar, eldriven företagsbil.



Ring Polestar: 


