Pressmeddelande 4 september 2014

Succés för elbilar på Gotland - Europcar fortsätter med uthyrningen
Tillsammans med Elbilslandet Gotland har Europcar hyrt ut elbilar i Visby under sommaren.
Ursprungligen var planen att ha fyra stycken Volkswagen e-up till uthyrning, men det fina
gensvaret från kunderna gjorde att ytterligare två elbilar stationerades på ön. Nu behåller man
samtliga elbilar och fortsätter med uthyrningen tillsvidare.
-

20 laddplatser har byggts på strategiska utflyktsmål över hela ön som enkelt hittas via en
app i telefonen. Det har gjort elbilen till ett attraktivt alternativ för våra kunder; det är
faktiskt så att 2/3 av de som hyrt elbil tyckte att helhetsupplevelsen var bättre jämfört med
en vanlig bil, säger Erik Feltenius, regional säljchef på Europcar. Adam Rudelius, som driver
det lokala uthyrningskontoret i Visby säger att han till en början var lite skeptisk, men att det
gått över all förväntan; vi kommer behålla elbilarna och fortsätta med uthyrning även under
lågsäsongen.

Genom att bygga laddställen på utflyktsmål kan bilarna laddas under de naturliga stoppen. Det
är bra både bra för utflyktsmålen som lockar till sig besökare, och för de som laddar då man har
något att göra under väntetiden.
-

Det är roligt att Europcar fortsätter med uthyrningen även under lågsäsong, det visar att vår
satsning har fungerat säger Jon Malmsten, konsult på Solkompaniet och ansvarig för
Elbilslandet Gotland. Till nästa år är målet att dubbla antalet elbilar som hyrs ut och
utflyktsmål som erbjuder laddning och även få upp några snabbladdare – vårt mål är att
hyrbilsmarknaden på Gotland ska domineras av elbilar inom några år, och att i princip alla
större utflyktsmål ska erbjuda sina besökare laddplatser framöver säger Jon Malmsten.

Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Visby
Gästhamn, Nissan och Europcar. Energimyndigheten är delfinansiär och en utvärdering kommer att
göras under hösten.
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