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Ενισχύει τον ηλεκτροκίνητο στόλο της η
Autohellas. Στόχος να ξεπεράσει τα 200 σε
ορίζοντα έτους
2021/04/26 13:53 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Στην ανανέωση του στόλου των βραχυχρόνιων μισθώσεων προχώρησε η Autohellas
Hertz, ενισχύοντας τη δυναμικότητά της με διαφορετικά ηλεκτροκίνητα μοντέλα για
όλες τις ανάγκες.
Η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε παρά την πανδημία, αναδεικνύει
τη σημασία της ηλεκτροκίνησης στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων
σήμερα αλλά και στο μέλλον.
Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή έχει ισχυρή περιβαλλοντική σημασία καθώς πλέον
διαμορφώνεται ένας στόλος με σημαντική συμβολή στην προστασία του
περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας μηδενικές εκπομπές ρύπων, ιδιαίτερα περιορισμένο
αποτύπωμα θορύβου, μειωμένη κατανάλωση αλλά και εξαιρετικές οδηγικές επιδόσεις.
Μέσω της πρωτοποριακής αυτής τεχνολογίας, η Autohellas Hertz ενισχύει περαιτέρω
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και προσφέρει στους πελάτες της πολλαπλά οφέλη
στην οδηγική τους εμπειρία.
Ο Δημήτρης Μαγγιώρος, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Autohellas Hertz δήλωσε
σχετικά: «Για εμάς, το μέλλον της αυτοκίνησης περνάει μέσα από ένα δρόμο που
οδηγεί στην βιώσιμη ανάπτυξη κι αυτό αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα.

Με βασικό στόχο τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και
το να φέρουμε ακόμη περισσότερους κοντά στην ηλεκτροκίνηση, στην Autohellas
Hertz ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στην π
εραιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του υπάρχοντος ηλεκτροκίνητου στόλου
μας και συμβάλλοντας στη μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία.
Στόχος μας να ξεπεράσουμε τα 200 ηλεκτροκίνητα οχήματα σε ορίζοντα έτους, με τη
συνολική μας επένδυση να αγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ.
Πριν από 100 χρόνια η Hertz έφερε στην αγορά την υπηρεσία Rent-a-Car και εμείς
οφείλουμε να την εξελίσσουμε, προσφέροντας συνεχώς ποιοτικότερες και
περιβαλλοντικά πιο φιλικές λύσεις και υπηρεσίες όπως αυτές του Electric Rent και
του Electric Lease».
Τη διετία 2019-2020, η Autohellas Hertz επένδυσε 217 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό
και την εξέλιξη του στόλου της Μακροχρόνιας Μίσθωσης και της Βραχυχρόνιας
Μίσθωσης.
Σήμερα, έχοντας πραγματοποιήσει τις περισσότερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων
στην Ελλάδα, διαθέτει μία πλήρη σειρά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για εταιρείες
και ιδιώτες.

