Ekosystem modeli elektrycznych Mercedes-Benz

Pakiet mobilności dla użytkowników modelu EQC
Warszawa. Mercedes-Benz dba, by elektromobilność była przyjazna
i intuicyjna – i nie ogranicza się przy tym wyłącznie do samochodu.
Nabywcy elektrycznych Mercedesów mają do dyspozycji cały
ekosystem usług, obejmujący m.in. kartę Mercedes me Charge
z dostępem do tysięcy publicznych stacji, punkty ładowania przy
salonach marki oraz specjalną nawigację, zoptymalizowaną pod kątem
aut na prąd. Teraz lista tych usług wzbogaca się o specjalny pakiet
bezpłatnych przejazdów taksówkami FREE NOW, z których można
skorzystać podczas ładowania własnego pojazdu.
Pakiet bezpłatnych przejazdów taksówkami FREE NOW przysługuje
każdemu klientowi, który zamówi Mercedesa EQC między 6 lipca a 30
grudnia 2020 r. To optymalne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników,
którzy chcieliby naładować swój samochód na publicznej stacji,
a w międzyczasie udać się np. na spotkanie lub zakupy w innej części
miasta.
Pakiet ten obejmuje vouchery o wartości 150 zł na miesiąc. W momencie
zakupu samochodu, a później na początku każdego miesiąca – do grudnia
włącznie – nabywca w aplikacji FREE NOW będzie otrzymywać
automatyczne doładowanie o wartości 150 zł i miesięcznym terminie
ważności. Vouchery będą dzieliły się na 5 przejazdów po 30 zł i działają
w opcji płatności przez aplikację. Maksymalna korzyść dla nabywcy, który
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zakupi EQC w lipcu br. i wykorzysta wszystkie przysługujące mu vouchery,
wynosi więc 900 zł.
Wartością platformy FREE NOW jest promowanie korzystania z różnych
opcji transportu w sposób multimodalny. Cieszymy się, że będąc częścią
Grupy Daimler, możemy uzupełnić ofertę dla posiadaczy elektrycznych
pojazdów Mercedes-Benz EQ i tym samym współtworzyć miejską mobilność
– mówi Izabela Skonieczna, Head of Marketing FREE NOW w Polsce.
Vouchery można wykorzystać we wszystkich polskich miastach, w których
funkcjonuje FREE NOW. Są to: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot,
Katowice (aglomeracja śląska), Łódź, Poznań oraz Wrocław.
„Transport przyszłości to nie tylko samochody elektryczne, ale i mobilność
współdzielona. Dlatego postanowiliśmy połączyć dwie marki firmy Daimler:
elektryczne pojazdy Mercedes-Benz EQC oraz nowoczesne taksówki FREE
NOW. W ten sposób nasi klienci mogą na co dzień cieszyć się
nowoczesnym i ekologicznym samochodem elektrycznym EQC. Natomiast
w przypadku pokonania większego dystansu i w momencie kiedy ładowany
jest samochodów klienci mogą bezpłatnie poruszać się taksówkami. Przy
okazji zyskuje środowisko i inni kierowcy, bo po centrum miasta porusza się
jeden samochód mniej!” – skomentował Aleksander Rzepecki, Electric
Vehicles Implementation Manager Cluster Central Europe
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Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
Agnieszka Ciesek
PR & Communications Manager FREE NOW
e-mail: Agnieszka.ciesek@free-now.com
tel. +48 530 121 652

O FREE NOW:

FREE NOW (poprzednio mytaxi), to platforma mobilności miejskiej, operująca w 100 miastach
z 9 krajów Europy, łącząc przez aplikację ponad 14 milionów pasażerów z 100 000 licencjonowanymi
kierowcami. FREE NOW oprócz zamówienia przejazdów z kierowcą umożliwia również wynajem
elektrycznych hulajnóg, a w przyszłości również innych usług transportu miejskiego. FREE NOW jest
częścią FREE NOW Group, która powstała w wyniku joint-venture Daimlera oraz BMW. W Grupie
FREE NOW pracuje ponad 1800 specjalistów w 35 biurach na całym świecie. CEO FREE NOW Group
jest Marc Berg.
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