
 

 

EthaDrive – klimatstark drivkraft för tunga transporter 
 
EthaDrive bjuder in till att delta i fordonsdemonstrationen genom att leasa ett etanolfordon - utan 
restvärdesrisk, med möjlighet att köpa ut bil vid leasingperiodens slut. Samtidigt erbjuds tillgång till 
och infrastruktur för svenskproducerat ED95 med 90% reduktion av CO2 och låga utsläpp av 
partiklar och kväveoxider. 
 
 
Erbjudande i korthet 
 

• Omfattar ett begränsat antal fordon till ett urval av kunder över landet. 
• Leasing av etanollastbil ED95 13L 410 hk under två år (2020-2022).  
• Månadskostnad inkluderar hyra och service. 
• Ingen merkostnad för fordon och underhåll – jämfört med motsvarande diesel – för kund 

under första året. Fördelning av merkostnad mellan Scania Sverige och kund under andra 
året. 

• Scania Sverige äger fordonet under de två första åren och tar därmed restvärdesrisken. 
• Kunden får möjlighet att köpa ut fordonet efter leasingperiodens slut. 
• Svenskproducerat förnybart bränsle med 90% reduktion av CO2 utsläpp. 
• Alla deltagare synliggörs i projekt på olika sätt i kommunikation och event. 

 
 
Viktigt för att kunna ta del av erbjudandet 
 

• Deadline 24 oktober för intresseanmälan till en första ansökningsomgång. EthaDrive fattar 
därefter beslut om vem som får ta del av leasingerbjudandet.  

• Leasingerbjudandet omfattar dragbil, alternativt chassi med skåp. Vid intresseanmälan 
presenteras önskad specifikation för fordonet, vilket påverkar månadskostnaden. 

• Genom att ta del av leasingerbjudandet förbinder sig kund att dela med sig av erfarenheter 
av att köra på ED95, som körekonomi, prestanda och klimatfördelar. 

• Drivmedel från två ledande svenska producenter. Ta kontakt direkt med respektive 
leverantör för att ta del av deras drivmedelserbjudande.  

 
 
Vänta inte – kontakta oss idag 
 
Använd formuläret på ehtadrive.se eller maila till peter.henriksson@ethadrive.se 
 
 
 
 
 
 

EthaDrive är ett världsunikt, rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter. Med en fullt driftsatt 
fordonsflotta från Scania och det svenskproducerade biobränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på att även 
tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med 90% – här och nu 


