Služba zákazníkům

Vysokozdvižné vozíky Linde na CNG
& plnicí stanice od E.ON
Chcete ušetřit až 40 % celkových nákladů na pohonné hmoty?
Chcete řídit svůj provoz ekologicky a využívat stlačený zemní plyn CNG?
…pak máme nabídku právě pro Vás.

Speciální nabídka energetické společnosti E.ON
ve spolupráci s Linde Material Handling a MOTOR JIKOV
Tato nabídka je určena firmám a podnikatelům, kteří plánují nákup nových, respektive obměnu stávajících
vysokozdvižných vozíků a mají zájem je provozovat nejen ekonomičtěji, ale také ekologičtěji.
Každému zákazníkovi, který si zakoupí vysokozdvižný vozík Linde s pohonem na CNG totiž nyní instalujeme
plnicí stanici šitou na míru jeho potřebám. Tuto stanici budeme navíc zdarma provozovat.
Vzhledem k nepoměrně nižším emisím CO2 je navíc provoz vysokozdvižných vozíků na CNG výrazně
ekologičtější než provoz vozíků s naftovým pohonem. Každý zákazník má tak možnost vyjádřit svou
společenskou odpovědnost a přispět k ochraně životního prostředí.

Výhody pro zákazníka
• Úsporný provoz vysokozdvižného vozíku s pohonem na CNG – ve srovnání s naftovým pohonem
úspora 30 – 40 % celkových provozních nákladů.
• Instalace, provoz a údržba domácí plnicí stanice zdarma.
• Spolehlivá dodávka CNG za konkurenceschopné ceny.
• Rychlá návratnost investice do vozíku.

Příklad nákladů na provoz vozíku Linde s pohonem diesel a CNG
Palivo

Spotřeba

Kč/jednotka

Nafta

2,1 l/Mth

32 Kč

CNG

2,23 m3/Mth

15,7 Kč/m3

Náklady/Mth

Roční náklady při 2000 Mth/rok

67,2 Kč

134 400 Kč

35 Kč

70 000 Kč

Podmínky služby
•
•
•
•

nákup vysokozdvižného vozíku Linde s pohonem na CNG;
dostupné odběrné místo zemního plynu;
prostorové možnosti instalace plnicí stanice;
uzavření smlouvy na dodávku CNG.

Kontaktní osoby
Bližší informace k prodeji a technickým vlastnostem vysokozdvižných vozíků Linde s pohonem na CNG:
Linde Material Handling ČR s.r.o.
Polygrafická 622/2
108 00 Praha 10

Kontaktní číslo pro oblast Čech: +420 724 322 386
Kontaktní číslo pro oblast Moravy: +420 602 363 742
linde@linde-mh.cz
www.linde-mh.cz

Informace k aktuální nabídce E.ON a využívání CNG pro pohon vozidel:
E.ON Energie, a.s
F. A. Gerstnera 2151/6
CZ-370 49 České Budějovice
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