Polestar
—
Zes goede redenen
om de Polestar 2 op te
nemen in uw
wagenpark

01.

Kleinere ecologische
voetafdruk

02.

Verbeter uw
bedrijfsresultaat

Gedaan met tankstations en jaarlijkse brandstofbudgetten. Een nieuw begin met kleinere ecologische voetafdruk en
groener imago. Overschakelen op een volledig elektrisch wagenpark helpt de uitstootdoelstellingen van het bedrijf
te verwezenlijken en leidt tot betere bedrijfsresultaten. Wees er maar zeker van dat uw klanten hier oog voor hebben.

Als u overschakelt op volledig elektrische wagens hebt u veel belastingvoordelen tegenover een klassieke wagen. In
België zijn elektrische wagens en de onkosten 100% aftrekbaar. Daarnaast hoef je in Vlaanderen geen BIV of
jaarlijkse rijtaks te betalen. In Wallonië en Brussel is de BIV €61,5 en VKB €83,85. Uw bedrijf spaart niet alleen elk jaar
duizenden euro's aan brandstofkosten uit, het profiteert ook van lagere onderhoudskosten en taksen die elektrisch
rijden nog aantrekkelijker maken.

03.

Bereik uw klanten

De Polestar 2 is een volledig elektrische 5-deurs fastback met een maximale actieradius van 470 km (WLTP). Als 's
werelds eerste auto met Googles besturingssysteem Android Automotive biedt hij toegang tot Google Maps, dat
uw routes kan optimaliseren en u kan wijzen op relevante laadstations.

04.

Minimale stilstandtijd

De elektrische aandrijflijn van de Polestar 2 heeft veel minder bewegende onderdelen dan een traditionele wagen.
Dat betekent dat de onderhoudsintervallen veel langer zijn en de bedrijfskosten aanzienlijk lager. Om de stilstandtijd
nog meer te verkorten, kunnen servicepunten een handige haal- en brengservice aanbieden, evenals
vervangwagens.

05.

Op de bres voor
veiligheid

06.

Google handenvrij
bedienen

De Polestar 2 beschermt u niet gewoon, hij helpt u ook ongevallen te voorkomen. Aangezien we technische
knowhow delen met Volvo, is de wagen uitgerust met de jongste veiligheidstechnologie, inclusief de meest
geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen. Waar u ook naartoe rijdt, er rijdt altijd een alerte copiloot met u
mee.

Houd uw handen aan het stuur en gebruik uw stem om een meeting te plannen of een geheugensteuntje te noteren.
De Polestar 2 is de eerste wagen die gebruikmaakt van het Google-besturingssysteem Android Automotive, met de
spreektaalherkenning van Google Assistant en naadloze integratie met Workspace, de Google-suite van
bedrijfsapps voor de cloud.

Kom te weten wat

Kom meer te weten over de voordelen van de

Polestar kan

Polestar 2 als duurzame, elektrische

toevoegen aan

wagenparkauto.



uw wagenpark
Contacteer ons op : fleet.be@polestar.com

