Polestar
—
Zes voordelen van de
Polestar 2 voor je
wagenpark

01.

Verlaag je
CO2-uitstoot

02.

Realiseer
kostenbesparingen

03.

Bereik elke klant

Dag jaarlijks brandstofbudget en hoge onderhoudskosten. Hallo lagere CO2-uitstoot en verbeterde continuïteit. Sla
de weg in naar een elektrisch wagenpark met de Polestar 2, een volledig elektrische vijfdeurs fastback. Profiteer van
de vele voordelen en zet een sterk duurzaam statement neer.

De Nederlandse overheid stimuleert de overstap naar elektrisch rijden met meerdere belastingvoordelen. Verder
bespaar je per auto duizenden euro aan brandstofkosten. Een aantal van de fiscale regelingen gelden bovendien ook
voor het installeren van laadpalen op eigen terrein

De Polestar 2 heeft een actieradius van tot 470 kilometer (WLTP). De Polestar 2 is de eerste auto die standaard werkt
met het Android Automotive OS, met Google Maps als navigatiesysteem. Het systeem werkt samen met de auto zelf
en kan dan ook routes plannen waarbij rekening wordt gehouden met de acculading. Zo leidt de auto je langs
relevante laadpunten en reis je zo snel mogelijk van A naar B.

04.

Beperk downtime tot
een minimum

05.

Vergroot de veiligheid

De elektrische aandrijflijn van de Polestar 2 heeft veel minder bewegende delen dan een brandstofauto. Er is dan
ook veel minder vaak onderhoud nodig, wat bijdraagt aan de lage total cost of ownership en hoge mate van
continuïteit. Verder biedt Polestar een handige en kosteloze haal- en brengservice.

De Polestar 2 beschermt jou en je passagiers en helpt bovendien om ongelukken te voorkomen. We delen de
technische expertise met Volvo en de auto is uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologie, waaronder de meest
geavanceerde assistentiesystemen. Je rijdt altijd en overal met een co-piloot, waar je niets van merkt. Totdat het
nodig is.

06.

Werk handsfree met
Google

Houd de handen veilig aan het stuur en gebruik je stem om een afspraak in te plannen of een memo te schrijven. De
Polestar 2 is de eerste auto met het Android Automotive OS, en daarmee ook de natuurlijke spraakherkenning van
de Google Assistent en de naadloze integratie met Workspace, de Google-suite met apps voor je werk.

Kijk wat Polestar

De Polestar 2 heeft nog veel meer voordelen, voor

kan betekenen

een duurzamer, elektrisch wagenpark. 



voor je
wagenpark

Mail gerust naar Polestar Zakelijk: 

fleet.nl@polestar.com

