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Vozilla wprowadziła do swojej floty
nowe pojazdy Renault ZOE. W Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu nastąpiło uroczyste przekazanie 40 nowych samochodów. Zastąpiły one
najbardziej wysłużone Nissany Leaf.

Nowe pojazdy można od 2 kwietnia wypożyczać w systemie MWSE. W aplikacji
Vozilli można rozpoznać je po innym zdjęciu oraz wyszukać, korzystając z opcji
filtrowania.
– Rozwój oraz zwiększanie komfortu jazdy jest jednym z podstawowych zadań
Vozilli. Cieszymy się z nawiązania współpracy z Renault, dzięki czemu nasi
użytkownicy mogą poruszać się po ulicach Wrocławia kolejnym wygodnym,
miejskim samochodem. Renault ZOE jest znakomitym autem do usług carsharingowych ze względu na swój wysoki zasięg, niewielkie gabaryty oraz komfort
użytkowania – mówił Paweł Luksic, prezes firmy Enigma, operatora Vozilli.
Wrocław stawia na elektromobilność
– Od 2017 roku możemy korzystać z pojazdów MWSE Vozilla. Wrocławianie bardzo
chętnie wybierają proekologiczne współdzielone środki transportu i korzystają nie
tylko z elektrycznych samochodów, ale także hulajnóg, skuterów czy też roweru
miejskiego. Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważny, dlatego w dalszym
ciągu chcemy wprowadzać w naszym mieście kolejne nowoczesne i proekologiczne
technologie – wyjaśnił wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.
– To kompaktowy, typowo miejski samochód, a ze względu na wysoki zasięg oraz
niskie koszty eksploatacji, bardzo dobrze sprawdza się na zasadach współdzielonej
mobilności. Potwierdzają to liczby, gdyż to właśnie ten model jest najczęściej
wybierany przez operatorów usług car-sharingowych – obecnie po europejskich
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ulicach w różnych krajach takich pojazdów jeździ już ponad 5 tysięcy – dodał
Andrzej Gemra.
Vozilla to miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych (MWSE). Oferuje
dostęp do 200 aut elektrycznych (w tym 190 samochodów miejskich oraz 10 typu
van) i działa na zasadzie wynajmu na minuty (car-sharing w trybie freefloating).
Kluczem do wszystkich pojazdów jest aplikacja mobilna. Użytkownicy Vozilli mogą
korzystać z licznych przywilejów, m.in.: jeździć buspasami i parkować za darmo w
całej strefie miejskiej, w tym na 200 miejscach parkingowych zarezerwowanych
wyłącznie dla MWSE. System we Wrocławiu działa od listopada 2017 r.
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