
Hi sto ria aut elek trycz nych ma już 150
lat. Pio nie rem był Tho mas De ven port,
Ame ry ka nin szkockiego pochodzenia,
który już w 1834 roku zbudował powóz,
czerpiący energię z baterii galwanicz-
nej Volta. Tak na praw dę jed nak pier w-
sze spraw nie dzia ła ją ce au to
elek trycz ne po wsta ło w 1882 ro ku.
Skon stru o wa li je Per cy i Ay ton. 

Praw dzi wym po cząt kiem sil ni ków sa-
 mo cho do wych za si la nych prą dem był
jed nak do pie ro prze łom XX i XXI wie -
ku. Jednak pomimo tego, że kolejni
producenci wprowadzają "elektryki" do
swoich ofert największą popularnością
wciąż cieszą się samochody z napę-
dem spalinowym. Wynika to m.in. z
wyższej ceny zakupu auta elektrycz-
nego. Jak się jednak okazuje to, że na
zakup takiego auta wydamy więcej pie-
niędzy nie oznacza, że jest ono droższe.
Przeprowadzone właśnie badania pro-
jektu Misja Zerowa Emisja pokazują, że
ku pu jąc elek trycz ne au to tak na praw dę
osz czę dza my pie nią dze i to na wie lu
eta pach eks ploata cji. Ist nie ją bo wiem
ul gi po dat ko we, dar mo we miej sca do
ła do wa nia czy też miej sca par kin go we
tyl ko dla eko aut. 

EKS PE RY MENT - 
PO SZU KI WA NY 
SA MO CHÓD 
PRZY SZŁO ŚCI 

Bran ża TSL (Trans port-Spe dy cja-Lo gi -
sty ka) co raz czę ściej szu ka osz częd no ści
na pa li wie. Ros ną ce ce ny ro py zmu sza ją
do szu ka nia no wych roz wią zań. To właś-
 nie ten sektor cze ka na ba da nia po rów -
naw cze re al nych kosz tów eks plo a ta cji
aut z sil ni ka mi elek trycz ny mi (tzw. EV).

Pod czas Kon gre su MO VE Mo bi li ty&
Ve hic les, któ ry od był się w ra mach 
Po znań Mo tor Show 2019 ogło szo no
wy ni ki pro jek tu Mi sja Ze ro wa Emi sja.
Ba da nie zor ga ni zo wa ło Pol skie Sto wa -
rzy sze nie Pa liw Al ter na tyw nych. 

Prze pro wa dzo no ana li zę po rów naw czą
cał ko wi tych kosz tów po sia da nia (TCO,
ang. to tal  cost of ow ner ship), uwzględ-
 nia ją cą rze czy wi ste łącz ne kosz ty zwią -
za ne z za ku pem, użyt ko wa niem,
utrzy ma niem i późniejszą odsprzedażą
kon wen cjo nal ne go Volkswa ge na Craf-
 te ra i je go elek trycz ne go od po wied ni -
ka, pro du ko wa ne go w fa bry ce we
Wrześ ni, e-Craf te ra. 

Ca łe ba da nie zo sta ło skru pu lat nie
przy go to wa ne i prze de wszyst kim
prze pro wa dzo ne w re al nych, a nie la-
 bo ra to ryj nych wa run kach. Po ja zdy za-
 pew nił Volkswa gen Sa mo cho dy
Użyt ko we, a ła do war ki fir ma GA RO.
Pro ce sem lo gi stycz nym za rzą dza ła fir -
ma No Li mit. W pier wszej ko lej no ści
do sta wy by ły re a li zo wa ne dla mar ki
IKEA. To wa ry ze skle pów przez trzy ty-
 god nie tra fia ły wprost do klien tów
(B2C) w ra mach usłu gi ho me  de li ve ry. 

Następnie w ramach dostaw dla H&M,
ładunki z magazynów No Li mit by ły
do wo żo ne przez ko lej ne trzy ty god nie
do skle pu przy ul. Mar szał kow skiej
w War sza wie (B2B). Oba sa mo cho dy,
kon wen cjo nal ny i elek trycz ny, po ru sza -
ły się po zbież nych tra sach.  

Pod czas trwa ją ce go sześć tygodni
testu oba po ja zdy – elek trycz ny i spa li -
no wy – po ko na ły dy stans po nad 3,6
tys. ki lo me trów i prze wioz ły oko ło
1000 pa czek o łącz nej ma sie po nad 46
ton. Sa mo cho dy spę dzi ły w pra cy ok.
250 go dzin, z cze go 40% w trasie. Każ -
dy ruch choć by przy sło wio wej śrub ki

do kład nie mie rzo no. Pod czas prze cięt -
ne go dnia pra cy wy ko ny wa no śred nio
22 tys. po mia rów. Przez cały okres
trwania badania w pojazdach umiesz-
czone były nadajniki sygnału GPS.

Do dat ko wą we ry fi ka cję pro wa dzo no
przy po mo cy for mu la rzy wy peł nia nych
przez kie row ców każ de go dnia, przed
roz po czę ciem i po za koń cze niu pra cy.
Zapisywali oni mię dzy in ny mi: da tę, po-
 cząt ko wy i koń co wy stan licz ni ka, go-
 dzi nę roz po czę cia i za koń cze nia pra cy,
licz bę ła do wań lub tan ko wań po ja zdu,
ce nę pa li wa oraz da ne z kom pu te rów
po kła do wych Volkswagenów Craftera i
e-Craftera.

Przyjęta na potrzeby tego projektu me-
todyka badania TCO uwzględniała
możliwie najwięcej składowych kosz-
tów. Podzielono je na koszty jednora-
zowe i powtarzalne. Na pod sta wie
wy ni ków, ak tów praw nych oraz ro zez -
na nia cen przy ję to tak że war to ści cza-
 so we w pro jek cie (15 lat – czas ana li zy,
12 mie się cy ro bo czych w ro ku, 21 dni
ro bo czych w mie sią cu).

- Popularność pojazdów elektrycznych
wzrasta nie tylko w segmencie trans-
portu osób, ale również towarów. Kon-
cerny mają w ofercie lub ogłaszają
premiery w pełni zeroemisyjnych po-
jazdów dostawczych i ciężarowych,
branża logistyczna zaczyna badać ich
potencjał w ramach wykonywanych
operacji, a marki rynku handlu detalicz-
nego, kierując się zasadami zrówno-
ważonego rozwoju, zaczynają
premiować w łańcuchu dostaw takie
rozwiązania. Kluczowe jest jednak, czy
elektromobilność może w tym kontekś-
cie się opłacać. Dlatego zrealizowaliśmy
projekt pilotażowy Misja Zerowa Emisja
- mówi Łukasz Witkowski z PSPA.

CZY JEŹ DZISZ 
DUŻO, CZY MAŁO
- ELEKTRYK 
SIĘ OP ŁA CA

Ob li czo no m. in. po ilu la tach od za ku -
pu TCO elek trycz ne go sa mo cho du do-
 staw cze go zrów na się z kosz ta mi
posiadania jego kon wen cjo nal ne go
od po wied ni ka. Dzię ki te mu wie my, ile
wy no si mi ni mal ny czas użyt ko wa nia po-
 ja zdu, przy któ rym za kup sa mo cho du
elek trycz ne go jest eko no micz nie uza-
 sad nio ny. Dla elek trycz ne go Volkswa ge -
na e-Craf te ra to okres od 4 do 7 lat. 

E-Crafter oka zał się ko rzyst ny zwłasz-
 cza przy sce na riu szu, w któ rym dzien -
ny dy stans po ja zdu wy no sił śred nio
170 km i uzy ska na zo sta ła do pła ta 36
tys. zł. Da wa ło to znacz ne osz częd no -
ści już pod czas pię cio let nie go użyt ko -
wa nia au ta. 

– Wy ni ki pro jek tu są dla nas bar dzo
po zy tyw ne. Ba da nie po twier dzi ło, że
elek trycz ny Craf ter ide al nie spraw dza
się w co dzien nych za da niach firm lo gi -
stycz nych i za sięg jest wy star cza ją cy
do re a li za cji miej skich zle ceń. Szcze-
 gól nie za do wo le ni je steś my z wy ni ków
TCO, któ re jas no po ka zu ją, że już po
czte rech la tach eks plo a to wa nia po ja -
zdu elek trycz ne go przy sko rzy sta niu
ze wspar cia za ku pu ze środ ków Fun-
 du szu Ni skoe mi syj ne go Trans por tu,
cał ko wi te kosz ty użyt ko wa nia są niż -
sze od kosz tów tra dy cyj ne go po ja zdu
spa li no we go – mówi Patryk Grzeczka,
dyrektor marketingu marki Volkswa-
gen Samochody Użytkowe.

JAK KUPIĆ EV?
Wi dząc ogrom ny po ten cjał użyt ko -
wych „elek try ków” Volkswagen Finan-
cial Services wpro wa dził spe cjal ną
ofer tę na pro du ko wa ny w Pol sce mo -
del e-Crafter. 

- CarePort Leasing to produkt finansowy,
który oferuje ni ską su mę op łat. Co waż -
ne, wy kup au ta mo że wy no sić od 1 do
25% war to ści po ja zdu. Wśród do dat ko -
wych ko rzy ści znaj dzie my m.in. pa kiet
ubez pie czeń ko mu ni ka cyj nych na rok
w pro mo cyj nej ce nie, w któ rym znaj du -
ję się OC, AC, As si stan ce i NNW - mówi
Michał Dyc, dyrektor sprzedaży deta-
licznej Volkswagen Financial Services.

Jak na być e-Craf te ra w ofer cie 
CarePort Leasing? Nic prost sze go,
Volkswa gen przy go to wał plan w kilku
pro stych kro kach – na de cy zję le a sin -
go wą cze ka się… za led wie 90 mi nut,
a sam wnio sek po wsta je przy wsparciu
przeszkolonego doradcy. Za tem nie
po zo sta je nic in ne go jak sa me mu stać
się czę ścią „zie lo nej re wo lu cji” i za in we -
sto wać w elek trycz ne go do staw cza ka!

ELEK TRYK W FIR MIE 
– TO SIĘ OP ŁA CA!

Po wszech ne jest prze ko na nie, że sa mo cho dy 
z na pę dem elek trycz nym, bę dą ce droż szy mi w sa lo nie,

są nie op ła cal ne. Nic bar dziej myl ne go. Z za koń czo ne go
właś nie pro jek tu Mi sja Ze ro wa Emi sja wy ni ka, że za kup
do staw cze go po ja zdu elek trycz ne go mo że się op ła cać

już po 4 la tach użyt ko wa nia. PSPA po rów na ło cał ko wi te
kosz ty po sia da nia (TCO) elek trycz ne go Volkswa ge na 

e-Craf te ra oraz je go kon wen cjo nal ne go od po wied ni ka.
Obydwa modele dostępne są w ofercie CarePort

Leasing Volkswagen Financial Services. 


