
Gotowi do 
podłączenia? 5 
pytań, które ułatwiają 
elektryfikację
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* Źródło: Global EV Outlook 2022, The International Energy Agency (IEA)

Wyścig ku elektryfikacji się rozpoczął. Sprzedaż pojazdów 
elektrycznych na całym świecie wzrosła dwukrotnie w 2021 roku, 
osiągając rekordowy wynik 6,6 mln. Natomiast 10% flot pojazdów 
na całym świecie składa się z pojazdów elektrycznych*.

Przepisy są głównym czynnikiem stojącym za tą zmianą. Na 
drodze głosowania Unia Europejska ogłosiła wprowadzenie 
zakazu sprzedaży nowych pojazdów z silnikiem spalinowym 
(ICE) do 2035 roku. Oznacza to, że masz nieco ponad 10 lat na 
elektryfikację floty. 

Pytanie nie brzmi „Czy zastąpić pojazdy we flocie elektrycznymi?”, 
tylko „Kiedy to zrobić?”. Nie martw się – możesz liczyć na naszą 
pomoc. Oto pięć pytań, które warto sobie zadać na drodze do 
elektryfikacji.

Droga do 
elektryfikacji 
zaczyna się tutaj

Harmonogram wprowadzania przepisów dotyczących emisji CO2 w 
Europie

Hamburg: 
Ograniczenie dostępu dla 
pojazdów ciężarowych 
i lekkich pojazdów 
użytkowych, które nie 
spełniają standardów 
dotyczących emisji Euro 6

2018

Amsterdam: 
Pojazdy ciężarowe 
i lekkie pojazdy 
użytkowe muszą mieć 
zerową emisję

2025

Londyn:  
Wszystkie pojazdy 
muszą mieć zerową 
emisję

2040

2020
Londyn:  
Ograniczenie dostępu dla 
pojazdów ciężarowych 
i lekkich pojazdów 
użytkowych do stref niskiej 
emisji spalin

2030
Amsterdam:  
Wszystkie pojazdy 
muszą mieć zerową 
emisję

2050
Hamburg: Osiągnięcie 
neutralności 
klimatycznej

Paryż:  
Osiągnięcie 
neutralności węglowej
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Elektryfikacja floty to złożony proces wymagający czasu i starannego 
planowania. Jeżeli firma nie jest jeszcze gotowa na przejście na pojazdy 
elektryczne, nadal możesz zrobić wiele, aby poprawić sposób użytkowania 
pojazdów spalinowych. 

Dobry system telematyczny pomoże obniżyć poziom emisji CO2 we flocie. Na 
przykład – oprogramowanie do optymalizacji trasy uwzględnia takie czynniki 
jak odległość i wzorce ruchu drogowego. Wynik? Mniej czasu w trasie, 
mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji spalin.

Możesz również wykorzystać rozwiązania telematyczne do przekazywania 
kierowcom bezpośrednich informacji zwrotnych i porad dotyczących 
jazdy, które pomogą im opanować bardziej odpowiedzialny styl jazdy. W 
ten sposób możesz też obniżyć koszty paliwa i serwisu, a także zwiększyć 
bezpieczeństwo i zmniejszyć wpływ na środowisko.

Jaki jest pierwszy 
krok na drodze do 
obniżenia poziomu 
emisji CO2 we 
flocie?

1

Może Twoja firma już jest 
gotowa na tę zmianę, tylko o 
tym nie wiesz

Chcesz dodać pojazdy elektryczne 
do swojej floty? Tu przyda się ocena 
możliwości elektryfikacji. 

Nasz raport gotowości do elektryfikacji 
ocenia flotę i wskazuje pojazdy, które 
można zastąpić modelami elektrycznymi.

Zobaczysz również, w jakim stopniu możesz 
obniżyć zużycie paliwa i poziom emisji CO2.



Źródło: Wewnętrzne obliczenia firmy Webfleet dla następującego scenariusza: pokonana odległość 100 
km w miesiącu, cena prądu 0,46 EUR za 1 kWh przy korzystaniu z ulicznych stacji ładowania, cena prądu 

0,30 EUR za 1 kWh przy korzystaniu z domowych stacji ładowania i cena 2 EUR za 1 l paliwa
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Miej na uwadze cele swojej firmy i uwzględnij następujące korzyści:

Finansowe
Pojazdy elektryczne pozwalają znacznie obniżyć codzienne koszty 
operacyjne, np. koszty serwisu i energii. Oblicz całkowity koszt posiadania 
(TCO) i zaprezentuj potencjalne oszczędności wynikające z zastąpienia 
pojazdów spalinowych we flocie elektrycznymi. Uwzględnij pokonywane 
odległości, zużycie paliwa, koszty serwisu, koszty ładowania, opodatkowanie 
pojazdów i ubezpieczenie. Nie zapomnij o wszelkich dotacjach rządowych.

Inne
Oblicz potencjalne obniżenie poziomu emisji CO2 i pokaż, jak zastąpienie 
pojazdów we flocie elektrycznymi pomoże Ci osiągnąć zgodność z 
przepisami dotyczącymi poziomu emisji CO2. Warto też odnotować korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa, reputacji firmy, reprezentowania marki przez 
pracowników i spełniania oczekiwań klientów.

Co należy uwzględnić 
w uzasadnieniu 
biznesowym, aby 
otrzymać niezbędną 
pomoc?

2

Chcesz poznać skalę oszczędności wynikającą z wdrożenia pojazdów elektrycznych?

Oto szacowane oszczędności wynikające z zastąpienia pojazdów spalinowych pojazdami 
elektrycznymi z akumulatorem:

oszczędności 
przy korzystaniu 
z ulicznych stacji 
ładowania

17%
oszczędności 
przy korzystaniu 
z domowych 
stacji ładowania

46%
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Infrastruktura ładująca to kluczowy czynnik, który należy wziąć pod 
uwagę przy korzystaniu z floty pojazdów elektrycznych. Trzeba 
wiedzieć, gdzie i kiedy ładować pojazdy. Pomoże to uniknąć obaw 
związanych z zasięgiem i zagwarantować, że kierowcy pojazdów 
elektrycznych będą w stanie pokonać wyznaczone trasy. 

Ładowanie prywatne
Możesz zainstalować prywatne stacje ładowania dla swoich 
kierowców – w pracy lub w ich domach. Dostępnych jest wiele zachęt 
finansowych, które pomogą obniżyć wysokość wstępnej inwestycji. 
Przeprowadź rozeznanie i dowiedz się, co jest dostępne w Twoim 
regionie.

Ładowanie publiczne
Publicznych punktów ładowania może być za mało. Ale jaka jest dobra 
wiadomość? Powstaje ich coraz więcej. Jak pokazała Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna, liczba publicznie dostępnych punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych wzrosła o niemal 40% w 2021 roku.

Jakie są opcje 
ładowania?3

Nasze wskazówki dotyczące 
szukania i korzystania 
z publicznych punktów 
ładowania

• Na mapie Webfleet widać ponad 500 tys. 
publicznych punktów ładowania na całym 
świecie oraz informacje o ich dostępności 
i typie wtyczki.

• Znajdź firmę, która zapewnia dostęp do 
stacji ładowania od różnych dostawców.

• Rozważ wykupienie planu roamingowego 
dla pojazdów elektrycznych, aby 
zagwarantować sobie dostęp do punktów 
ładowania w różnych regionach lub 
krajach.
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Miasta w całej Europie wprowadzają 
strefy niskiej i zerowej emisji spalin, 
aby obniżyć zanieczyszczenie 
powietrza i korki drogowe. Jeśli do 
takiej strefy wjedzie pojazd niezgodny 
z przepisami, może to skończyć się 
naliczeniem opłaty lub karą finansową. 
Zlecenia wymagające wjechania na 
teren takich stref warto przydzielić 
kierowcom pojazdów elektrycznych. 

Rozwiązanie do zarządzania flotą 
pojazdów umożliwia identyfikację 
stref ograniczonej emisji na mapie 
nawigacji z geofencingiem dla 
pojazdów spalinowych, które nie 
spełniają wymagań przepisów 
dotyczących emisji spalin. 
Następnie można śledzić trasę 
pojazdu ciężarowego i otrzymywać 
ostrzeżenia, gdy pojazd wjeżdża do 
ograniczonej emisji spalin. Jeśli dany 
pojazd spalinowy często przejeżdża 
przez te strefy, być może warto 
zastąpić go modelem elektrycznym.

Jeśli mam flotę 
mieszaną – składającą 
się z pojazdów 
spalinowych i 
elektrycznych – 
jak najlepiej mogę 
planować ich trasy?

4

Strefy niskiej i 
zerowej emisji spalin 

W Unii Europejskiej wyznaczono ponad 
250 stref niskiej emisji spalin (LEZ).

Ponad 250

W około 50 krajach na świecie 
występują strefy zerowej emisji 
spalin (ZEZ) lub ich wyznaczenie jest 
planowane.

50
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Webfleet zapewnia wszystko, co niezbędne do kontroli i 
organizacji całej floty pojazdów, w tym wgląd w pojazdy 
spalinowe, hybrydowe i elektryczne w jednym interfejsie. Ma 
również funkcje, które pomogą Ci zoptymalizować użytkowanie 
pojazdów elektrycznych. Będziesz w stanie:

• monitorować całą flotę na jednym ekranie,
• używać OptiDrive do poprawy stylu jazdy pojazdami 

elektrycznymi w swoim zespole,
• mieć dostęp do informacji o ładowaniu w czasie 

rzeczywistym,
• planować zlecenia w oparciu o poziom naładowania 

akumulatora pojazdu elektrycznego i pozostałego zasięgu 
jazdy,

• otrzymywać ostrzeżenia o stanie akumulatora i szybko 
reagować,

• określić na mapie zużycie energii w ramach floty,
• znaleźć punkty ładowania w ponad 50 krajach na mapie 

Webfleet.

Jak Webfleet 
może mi pomóc?5

ZARZĄDZANIE FLOTĄ POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH Z WEBFLEET

Co trzeba mieć, aby korzystać z naszych funkcji dla pojazdów elektrycznych:

Webfleet Urządzenia 
śledzące

Terminal 
kierowcy PRO 

8475

Aplikacja 
mobilna Work 

App
Uzyskaj dostęp do 

wszystkich kluczowych 
danych pojazdu w 
jednym miejscu.

LINK 245: urządzenie 
śledzące typu plug-and-

play do samodzielnej 
instalacji.
LINK 740: 

zaawansowane 
rozwiązanie do instalacji 

na stałe.

Wytrzymały i 
uniwersalny tablet 

zapewniający łączność 
między pracownikami a 

firmą.

Pomóż kierowcom 
znaleźć punkty 

ładowania pojazdów 
elektrycznych i 

realizować codzienne 
zlecenia.



Kontakt:
+48 22 346 00 94 
webfleet.com

Dowiedz 
się więcej 
o zaletach 
rozwiązania do 
zarządzania 
flotą pojazdów 
elektrycznych 
Webfleet:


