CNG od innogy
Dosáhněte nižších nákladů s pohonem
CNG od innogy a šetřete životní prostředí.

Dejte přednost jízdě na CNG
Rádi byste snížili náklady na provoz svých vozidel a přitom jezdili
ekologicky a bezpečně? V innogy víme, jak na to. Všechny tyto
výhody přináší CNG (compressed natural gas – stlačený zemní plyn).
CNG dnes využívá více než 20 milionů uživatelů po celém světě,
z toho bezmála 2 miliony Evropanů. Připojte se i vy! Naši odborníci
na CNG vám s tím rádi pomohou.
Jezděte levněji
CNG je dlouhodobě nejlevnější z pohonných hmot
s průměrnou cenou 17,50 Kč/l. Provozní náklady vozidel
a firemních vozových parků se tak pohybují na úrovni
1 Kč/km a nižší. Díky podpoře legislativy je CNG zvýhodněno nulovou silniční daní a sníženou spotřební daní.

Jezděte ekologicky
Šetrnost tohoto paliva k životnímu prostředí vychází
z přirozených vlastností plynu. Jeho vlastnosti znají
miliony zákazníků v České republice, protože tento
plyn denně používají k vaření, vytápění či ve výrobě.
Provozování tedy neprodukuje žádné pevné částice ani
další nebezpečné emise. U velmi sledovaných CO2 jsou
emise nižší až o 25 %.

Jezděte bezpečně
Jedná se o jednu z nejbezpečnějších pohonných hmot,
a to i díky uchovávání CNG v tlakových lahvích, které
jsou vyráběny a testovány za přísných podmínek a vždy
v souladu s příslušnými normami. Stanovisko potvrzuje
i řada nezávislých bezpečnostních testů.

Využijte skvělý výkon a jízdní
vlastnosti vozidel na CNG
Technologie CNG poskytuje agregátům vozidel velmi tichý
a kultivovaný chod i při vysokých nájezdech s dostatečnou
jízdní dynamikou. Aktuálně je v nabídce více než 50 modelů
CNG vozidel pro osobní i nákladní dopravu.

Tankujte pohodlně
Řidiči CNG vozidel mají dnes stejný standard jako řidiči
aut s klasickými pohony. Již nyní je v Česku 150 stanic
a jejich síť se dále rozrůstá. Uživatelé mají zdarma
k dispozici mobilní aplikaci, která vyhledá nejbližší
stanici. Za CNG lze navíc pohodlně platit CNG kartou
s jednorázovou úhradou 1x měsíčně.

Rádi byste získali více informací? V případě
zájmu o službu CNG od innogy kontaktujte
svého manažera prodeje nebo navštivte
stránky innogycng.cz či cng.cz.

