
UGODNO. 
UDOBNO. 
OKOLJU PRIJAZNO. 

VOZIM NA METAN

In po lnim kar doma !

• Ugodno gorivo 
• Manjša poraba
• Predplačniška kartica
• Manj škodljivih emisij



uporabljamo v vozilih kot pogonsko gorivo 
namesto bencina ali plinskega olja. Stroški in 
poraba goriva so nižji, motor in katalizator pa 
imata daljšo življenjsko dobo.

METAN OZ. STISNJEN ZEMELJSKI PLIN (CNG)

Vozila na metan so okolju prijazna vozila, ker 
proizvedejo manj škodljivih emisij, ne tvorijo 
trdih delcev in povzročajo manj hrupa. 

+ PREDNOSTI

•  uporaba zemeljskega 
 plina – okolju prijaznega 
 in najčistejšega fosilnega 
 goriva

•  lahko ga polnite kar doma 
 z domačo mini polnilnico 
 na zemeljski plin

•  daljša življenjska doba 
 motorja in katalizatorja

•  parkiranje v podzemni garaži 
 je dovoljeno

•  manj emisij CO2, CO in 
 ogljikovodikov

•  ne povzroča trdih delcev PM10

116,3km

157,2km

231,3CNG (metan)
indeks: 199

indeks: 147

indeks: 135

indeks: 100

DIESEL

BENCIN

Cene goriv: 13.3.2017

Opomba: cene veljajo za:
Opel Zafira Tourer, moč motorja med 130 in 150 KM.

171,3kmLPG (avtoplin)

km

€10



JAVNE POLNILNICE, FAST-FILL, 24/7

V Sloveniji imamo poleg dveh ljubljanskih polnilnic še 
polnilnice v Mariboru in na Jesenicah.

DOMAČA POLNILNICA  
NA ZEMELJSKI PLIN
•  preprosta in hitra montaža

•  zadostuje polnjenje čez noč  

Pri nakupu novega vozila na pogonsko gorivo metan/CNG 
iz ponudbe vam Porsche Slovenija zagotovi takojšnji 
prihranek v vrednosti do 2.000 EUR. Energetika Ljubljana 
vam poleg tega ob nakupu na predplačniški kartici podari 
 

Vsebina in splošni pogoji akcije Vozim na metan so objavljeni na  
www.bivanjudajemoutrip.si.

Akcija traja od 27. 3. do 30. 6. 2017.

* Izračun je narejen na podlagi povprečne porabe metana/CNG za model Novi VW GOLF Variant, 81 kW 
(110 KM) TGI BlueMotion Technology, po veljavnem ceniku metan/CNG Energetike Ljubljana d.o.o. na 
dan 20. 3. 21017.

i

Mreža javnih polnilnic v Sloveniji se širi.  
V Evropi pa je skupaj že več kot 3.400 
polnilnic.

brezplačno gorivo za do 25.000 km*.

IZJEMNA PRILOŽNOST



ZAPELJI SE S ČISTO ENERGIJO.
Brezplačno gorivo za vožnjo do 25.000 km na predplačniški kartici 

Domača mini polnilnica na zemeljski plin

Več kot 950 EUR letnega prihranka v primerjavi z drugimi gorivi* 

Slike so simbolične. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. VOŽNJA NA CNG: Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,8 - 4,5 m3/100 km in 82 - 127 g/km. 
VOŽNJA NA BENCIN: Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,8 - 4,5 l/100 km in 127 - 82 g/km.
* Izračun je narejen na podlagi povprečne porabe goriva za 25.000 km za model Novi VW GOLF Variant, 81 kW (110 KM) 
TGI BlueMotion Technology, cene goriv na dan 20. 3. 2017.

CENA OD
CENA S  
POPUSTOM OD

Volkswagen eco up! 
1.0 CNG, 50 kW (68 KM) 12.002 € 11.502 €

Volkswagen Golf 
1.4 TGI, 81 kW (110 KM) 21.787 € 19.787 €

Volkswagen Golf Variant 
1.4 TGI, 81 kW (110 KM) 22.015 € 20.015 €

Volkswagen Caddy 
1.4 TGI 81 kW (110 KM) 21.358 € 19.358 €

Nova Octavia Combi 
Ambition 
1.4 TGI CNG, 81 kW (110 KM)

23.678 € 21.678 €

Audi A3 Sportback 
1.4 TFSI g-tron 81 kW  
(110 KM) 

27.285 € 25.285 €

www.bivanjudajemoutrip.si | 080 2882

Akcijska cena - takojšnji prihranek do 2.000 EUR

www.volkswagen.si | www.audi.si | www.skoda.si | www.vw-gospodarska.si


