+

Domácí
plnička
na CNG
Jezděte na CNG
a ušetřete až
50 % nákladů
na pohonné
hmoty

Dobrý partner dává více než energii...

Naše konkrétní řešení pro mobilitu:
Vyražte do města v novém modelu ŠKODA Citigo s pohonem
na zemní plyn a tankujte CNG od E.ON v pohodlí svého domova.
Využití stlačeného zemního plynu CNG má před sebou velkou budoucnost
z hlediska ekologie, bezpečnosti, ale především nízké ceny. Proto jsme pro vás
ve spolupráci se ŠKODA AUTO a. s. a MOTOR JIKOV připravili unikátní balíček,
díky kterému budete moci tankovat CNG v pohodlí domova, ušetříte až polovinu
nákladů na pohonné hmoty a zároveň odlehčíte životnímu prostředí.
CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO MOBILITU
www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava

Co vše v balíčku ŠKODA Citigo CNG získáte?
Kromě vozu ŠKODA Citigo od společnosti ŠKODA AUTO a. s., dostanete
od společnosti E.ON zdarma k dispozici domácí plnicí stanici na CNG,
jejíž výrobcem je MOTOR JIKOV a spolehlivou dodávku CNG za konkurenceschopné ceny. Jelikož chceme být našim zákazníkům dobrým
a dlouhodobým partnerem, postaráme se navíc o bezplatnou
údržbu a provoz této stanice. Můžete tak ušetřit až 50 %
nákladů na pohonné hmoty v porovnání s klasickými palivy.
Podmínky služby:
- nákup automobilu ŠKODA Citigo s pohonem na CNG
- dostupné odběrné místo zemního plynu
- prostorové možnosti instalace domácí plnicí stanice MOTOR JIKOV
- uzavření smlouvy na dodávku CNG od E.ON

Pro prvních 10 zákazníků, kteří si sjednají
balíček máme připravený bonus!
+ Jeden ze tří zvýhodněných paketů
A
 ctive PLUS (Mechanické výškové nastavení sedadla řidiče, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání předních oken, dvoutónová houkačka)
A
 mbition PLUS (Palubní počítač, klimatizace)
E
 legance PLUS (Tříramenný kožený volant, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu)

+ Získáte odběr CNG na prvních 10 000 km jízdy zcela zdarma
Srovnání palivových nákladů na provoz automobilu ŠKODA Citigo
Počet ujetých km/rok

Palivové náklady v CZK/rok
Benzín

CNG

5 000

8 784

3 581

10 000

17 569

7 163

15 000

26 353

10 744

20 000

35 137

14 326

25 000

43 922

17 907

30 000

52 706

21 489

		
Pro srovnání byly použity průměrné ceny paliv v ČR (benzín 37,98 Kč/litr a CNG 24,7 Kč/kg). Průměrná spotřeba automobilu ŠKODA Citigo je 4,7 litrů benzínu
na 100 km a 2,9 kg CNG na 100 km. Hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce pro benzín, platí pro motor o objemu 1.0 MPI 55kw/75k a hodnoty, které jsou
uvedené pro CNG platí pro motor 1.0 MPI CNG 50kw/68k.
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