
1. Wat  zijn  de  voordelen  om  op  groengas  te  rijden?  
(er  zijn  financiële  en  technische  voordelen)  
  
Groengas  is  momenteel  de  meest  milieuvriendelijke  brandstof,  zeker  als  je  kijkt  naar  de  well-‐to-‐wheel  
uitstoot,  gemeten  van  moment  van  opwekking  van  de  brandstof  totdat  het  de  uitlaat  weer  verlaat.  Met  
groengas  rijdt  u  vrijwel  CO2-‐neutraal,  en  is  de  uitstoot  van  fijnstof  nihil,  wat  met  name  van  belangrijk  is  
voor  de  binnenstedelijke  gebieden.  Rijden  op  groengas  past  dan  ook  uitstekend  in  het  
duurzaamheidsbeleid  van  organisaties.  
  
2. Hoe  zit  met  de  financiële  voordelen?  
(volle  tank  voor…,  maar  ook  subsidies  en  fiscale  voordelen)    
  
Financieel:  
Een  flinke  besparing  op  de  brandstofkosten,  tussen  de  80%  op  benzine  en  50%  op  diesel.  In  een  tijd  
waarin  brandstofkosten  een  groot  onderdeel  zijn  van  de  TCO,  is  een  besparing  hierop  zeer  welkom.    
Zo  heeft  u  ingeval  van  deze  Ducato  een  volle  tank  voor  ongeveer  €22,-‐.    
Daarnaast  zijn  er  voor  het  rijden  op  groengas,  zowel  voor  particulieren  als  voor  de  zakelijke  doelgroep  
diverse  fiscale  voordelen  en  subsidies,  waaronder  de  MIA/VAMIL-‐regeling  en  aanschafsubsidies  voor  
schone  voertuigen  in  het  kader  van  de  luchtkwaliteit.    

  
3. Wat  biedt  groengas  voor  technische  voordelen?  
(o.a.  stiller,  minder  slijtage,  minder  onderhoud)  
  
Een  groengas-‐voertuig  doet  niet  onder  voor  een  soortgelijk  benzine-‐  of  dieselvoertuig.  In  Europa  heeft  
Fiat  ruime  ervaring  als  het  gaat  om  voertuigen  op  groengas.  Zo  rijden  er  in  Europa  al  meer  dan  800.000  
Fiats  op  groengas.  Uit  diverse  ervaringen  van  onze  klanten  blijkt  dan  ook,  dat  het  onderhoudspeil  van  
een  groengasauto  op  een  gelijk  danwel  lager  niveau  ligt  als  een  vergelijkbare  dieseluitvoering.  
Daarnaast  is  een  groengasauto  vele  malen  stiller  dan  een  dieselvoertuig,  wat  zeker  als  voordeel  gezien  
mag  worden.  
  
4.   Wat  betekent  dit  alles  bij  elkaar  voor  de  ondernemer?  
(Voordeliger,  schoner,  stiller  en  klantvriendelijker)  

Fiat  is  het  enige  merk  met  een  volledig  gamma  aan  personen-‐  en  bedrijfsvoertuigen  die  affabriek  

leverbaar  zijn  als  groengasauto,  namelijk  6  personenwagens  en  3  bedrijfswagens.  Doordat  deze  
affabriek  geleverd  zijn,  heeft  u  geen  verlies  van  ruimte  doordat  de  tanks  onder  de  wagenbodem  zijn  
geplaatst,  en  is  er  uitgebreid  getest  op  het  gebied  van  veiligheid.  Eveneens  betekend  dit  dat  u  voor  

onderhoud  en  garantie  gewoon  bij  uw  lokale  dealer  terecht  kan.  

Met  het  beschikbare  voertuigaanbod,  de  kostenvoordelen  en  aanwezige  fiscale  regelingen  en  subsidies  is  
dit  het  moment  om  over  te  stappen  op  Groengas.  Zeker  nu  er  een  landelijk  dekkend  netwerk  aan  
vulpunten  is,  wat  nog  steeds  verder  wordt  uitgebreid,  zijn  er  geen  drempels  meer  om  uw  mobiliteit  

schoner,  stiller  en  kosten  efficiënt  te  vergroenen.  


