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Sälja och köpa

2009-2010 är gasbilarnas år. Aldrig tidigare har
det funnits så många attraktiva gasbilar att välja
mellan, antalet tankställen växer rekordsnabbt och
med ett långsiktigt stigande oljepris är gasbilen klart
lönsam! Dessutom minskar den som kör på biogas
bilens klimatpåverkan med över 90 procent, jämfört
med bensin.
Nu ska gasbilsförsäljningen öka. Denna handbok
hjälper säljare och köpare att hitta rätt i argumentationen, sälja mer och minska bilens klimatpåverkan.
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Verksamhetsidé
Svenskt Vattens medlemmar är landets viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag
som arbetar för friskt vatten och rena sjöar. Vårt
uppdrag är:
Tillvarata medlemmarnas intressen

Lämna service inom vattentjänstområdet
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Bidra till medlemmarnas utveckling genom
bland annat
- Kunskapsspridning
- Kompetensförsörjning
- Intressebevakning
- Kommunikation
- Samverkan

Kursverksamheten
tar fart!

Nu ska gasbilsförsäljningen öka. Denna handbok hjälper säljare
och köpare att hitta rätt i argumentationen, sälja mer och minska
bilismens klimatpåverkan.
För dig som överväger att köpa eller sälja gasbil
I larmrapporteringen glöms det ofta bort att vi faktiskt vet att det går att hejda
klimatförändringarna. Att nå en offensiv global överenskommelse kan verka
omöjligt, tills man inser att det var just så vi fick ozonhålet att börja läka igen.
Att minska klimatpåverkan med de 70-85 procent som klimatberedningen
anger att vi måste klara till 2050, kan kännas oöverstigligt, tills man inser att
en biogasbil redan idag ger 93 procent lägre klimatpåverkan.
I Sverige är vägtrafiken nyckeln till att minska vår klimatpåverkan. Bränslebytet
till klimatsmarta förnybara bränslen är nyckeln till att minska personbilarnas
utsläpp och de som köper och säljer gasbilar är centrala för att förverkliga
biobränslenas potential.
Denna handbok är till för både den som överväger att köpa gasbil och den
som vill öka sin försäljning av gasbilar. För en gångs skull kan ni stå över den
klassiska motsättningen säljare-köpare; båda parter vill med sitt bilval göra
både ekonomisk och ekologisk vinst. Det bidrar vi gärna till, och denna bok
preciserar hur ni kan göra.
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Bidra till medlemmarnas utveckling genom
bland annat
www.gasbilen.se
- Kunskapsspridning
n

Handboken är efterfrågad. Många är nyfikna på gasbilar och gas som
fordonsbränsle. De skiljer sig från andra bilar, bland annat just genom att
bränslet är i gasform och mackarna ser annorlunda ut, men också genom att
gasen kan göras av sådant vi annars skulle slänga bort.

- Kommunikation
Bokhandeln
hänvisas att beställa genom  
- Samverkan
Bokrondellen.

Gasbilen har varit missuppfattad och underskattad, men nu ökar intresset
snabbt, i takt med att vi inser att de fossila bränslena inte är hållbara och att
oljan långsiktigt blir allt dyrare. Den som tidigt är kunnig på gasbilsområdet
får ett försprång i framtiden.
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