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Zużycie paliwa i emisja CO2

Efektywność A+

WLTP*

Zużycie energii (ważone*, łączne)  
przy w pełni naładowanym akumulatorze

0,9 l/100 km benzyny i  
11,9 kWh/100 km

Oficjalna emisja CO2  (ważona*, łączna) 21 g/km

Zasięg w trybie elektrycznym  
(w pełni naładowany akumulator)

98 km
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VN5

POZNAJ  M I EJS KI EG O  VN 5 .
Nowa generacja pojazdu użytkowego wykorzystującego silnik elektryczny o 
zwiększonym zasięgu, który przygotuje Twoją flotę lub firmę na przyszłe 
wyzwania stawiane przez miasto. Zaprojektowany z myślą o wydajności, 
oferuje nowe i unikatowe połączenie praktyczności, elastyczności 
i niezawodnej trwałości.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności — dostawa przesyłek, usługi 
komunalne, transport żywności i napojów albo działalność jednoosobowa — 
VN5 zapewnia wszechstronność i potrafi sprostać wszystkim wyzwaniom. **

Niezrównana trwałość połączona z imponującą ładownością i inteligentnymi 
funkcjami ułatwiającymi użytkowanie — VN5 oferuje wszystko, czego 
potrzebuje Twoja firma, aby wyprzedzić konkurencję.

NOWA  MOC 
W MIEŚCIE

VN5 minimalizuje czas spędzony poza trasą, zwiększa wydajność i jest zaprojektowany 
tak, aby spełniać potrzeby kierowców i zapewniać im bezpieczne oraz komfortowe 
miejsce pracy.

To doskonały lekki pojazd użytkowy, który bezkompromisowo łączy możliwość pracy 
w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Zbudowany specjalnie do swojej roli, zawsze napędzany silnikiem elektrycznym, 
wyposażony w dodatkowy silnik benzynowy zwiększający zasięg (tzw. „range extender”), 
który ładuje akumulator i podtrzymuje jego naładowanie. VN5 wyznacza nowy standard 
w zakresie całkowitych kosztów eksploatacji i trwałości. Dzięki prawdziwie niskiej emisji 
spalin VN5 nie ma sobie równych pod względem troski o środowisko naturalne. 
Właściciele i operatorzy flot mogą przygotować się na przyszłe wyzwania, ponieważ 
z VN5 będą spełniać wymogi stref niskoemisyjnych, które stają się coraz bardziej 
rygorystyczne i powszechne.

* Wartości ważone to średnie wartości zużycia paliwa i energii elektrycznej dotyczące pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym, 
ładowanych z zewnętrznego źródła, przy typowym profilu użytkowania i codziennym ładowaniu akumulatora. 
Wartości te określono zgodnie z bardziej realistyczną, ogólnoświatową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich WLTP 
(Worldwide harmonised Light Vehicles Test Procedure), która zastąpiła stosowaną wcześniej procedurę NEDC (New European Driving 
Cycle). Wszelkie podane wartości nie są częścią oferty i mogą się różnić w zależności od stylu jazdy, obciążenia, wybranych opcji 
wyposażenia i opon.

**Skontaktuj się ze swoim dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rynku.

Pojazd jest zgodny z najnowszymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin (Euro 6D).
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VN5 — STYLISTYKA

Z APROJ EKTOWANY,  BY  STAĆ 
S I Ę   LEG EN DĄ .
LEVC może pochwalić się doświadczeniem w tworzeniu pojazdów,  
które przetrwały próbę czasu i stały się ikonami designu. Klasycznym 
przykładem są czarne londyńskie taksówki, które są bezkompromisowo 
praktyczne, ale jednocześnie charakterystyczne i zapadające w pamięć. 
To coś więcej niż tylko środek transportu — to synteza specyfiki miasta, 
część historii i styl życia. Legendarnych pojazdów jest niewiele i są 
rzadko spotykane, ale czarna taksówka jest jedyna w swoim rodzaju.

Odpowiednik czarnej taksówki w segmencie lekkich pojazdów 
użytkowych? VN5. Charakterystyczna stylistyka VN5 na nowo definiuje 
standard elektrycznych pojazdów dostawczych, odzwierciedlając 
zarówno dziedzictwo firmy, jak i specyfikę środowiska, w którym 
przyjdzie mu pracować.
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VN5 — STYLISTYKA

VN5 to niewątpliwie pojazd dla profesjonalistów, lecz jego wyraziste, 
dobrze zaprojektowane linie sprawiają, że jest czymś więcej:  
wyrazem stylu. Z pewnością wyróżnia się spośród tradycyjnych 
pojazdów  dostawczych. Szczególnie rozpoznawalnym elementem  
jest charakterystyczna maska, która nawiązuje do dziedzictwa VN5. 
Nic jednak nie odbywa się ze szkodą dla praktyczności. Taka konstrukcja 
zapewnia VN5 najlepszą w swojej klasie zwrotność.

Elegancka, wyrafinowana i bezkompromisowa stylistyka VN5 sprawia, 
że wyróżnia się on z tłumu dzisiaj i będzie czuć się swobodnie również 
w mieście przyszłości. Właściciele firm mogą zaznaczyć swoją 
obecność na drogach, zyskując natychmiastową rozpoznawalność 
i prawdziwie nowoczesną stylistykę.
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VN5 — KIM JESTEŚMY

Już dziś kształtujemy zrównoważoną przyszłość mobilności flot 
firmowych, koncentrując się całkowicie na produkcji pojazdów  
o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń z wykorzystaniem technologii 
światowej klasy. Nasza sprawdzona baza wiedzy pozycjonuje nas 
w czołówce ruchu na rzecz rozwoju elektromobilności. Od 2017 r. nasza 
elektryczna czarna taksówka TX pomaga przekształcać miasta na 
całym świecie w miarę wprowadzania stref ograniczonej emisji CO2, 
zapewniając jednocześnie prawdziwą wartość biznesową 
ich operatorom.

Wspierani przez jednego z największych prywatnych producentów 
samochodów na świecie, firmę Geely, korzystamy z połączonej wiedzy 
i zasobów naszych rozpoznawanych na całym świecie partnerów. 
Mamy niezbędną wiedzę i możliwość podnoszenia poprzeczki w zakresie 
elektrycznej mobilności. Jednocześnie nasze wyjątkowe dziedzictwo 
marki sprawia, że skupiamy się na tym, co najważniejsze: na produkcji 
pojazdów, które stanowią wzór do naśladowania w swojej klasie.

POZNAJ  LEVC .
W LEVC zmieniliśmy się z tradycyjnego producenta w nowoczesną firmę, która 
produkuje pojazdy elektryczne w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. 
W ciągu naszej 110-letniej historii staliśmy się zaufanym ekspertem w dziedzinie 
transportu miejskiego. ładziemy nacisk na rozwój transportu oraz tworzymy 
innowacyjne i rozpoznawalne pojazdy, będące ikonami swojej klasy. Począwszy 
od naszych kultowych czarnych taksówek, nasze pojazdy są od dawna 
rozpoznawane dzięki niezrównanemu połączeniu wydajności, funkcjonalności 
i jakości wykonania.

NASZA  WIZJA:  
STAĆ  S IĘ  CZO ŁOWYM 
DOSTAWCĄ  ROZWIĄZAŃ 
ZRÓWNOWAŻONEJ 
MOBILNOŚCI  DL A  FIRM
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STOIMY  NA  CZELE 
ZM IANY  OBLICZA 
MOTORYZACJI

ELEKTRYCZN OŚĆ  TO  PRZYSZŁOŚĆ.
Nasza nowa globalna siedziba główna, zakład produkcyjny i badawczo-
rozwojowy w Ansty, Coventry, z dumą pełni rolę centrum kompetencji w 
zakresie rozwoju lekkiego aluminium i technologii EV.

W ten starannie zaprojektowany obiekt zainwestowaliśmy do tej pory  
500 mln funtów. Składa się on z 37.000 m2 powierzchni fabrycznej 
i produkcyjnej.

Przy pełnej wydajności operacyjnej jesteśmy w stanie wyprodukować 
20.000 pojazdów rocznie, przy zachowaniu najwyższej jakości i dbałości 
o detale. Zintegrowana strategia produkcji oznacza, że nasza elastyczna linia 
montażowa jest w stanie wyprodukować wiele pojazdów na tej samej ścieżce.

Dzięki najnowocześniejszym urządzeniom i najlepszym na świecie 
specjalistom z dziedziny inżynierii i projektowani,a stale prowadzimy badania 
nad technologiami gwarantującymi niską emisję spalin oraz małą masę 
pojazdów.

Nasze zakłady pozwalają nam produkować więcej pojazdów niż kiedykolwiek 
wcześniej oraz prawdziwie inwestować w przyszłość transportu 
wykorzystującego nowe źródła energii. Przez dziesięciolecia pojazdy LEVC 
były zawsze projektowane, konstruowane i produkowane w Wielkiej Brytanii. 
Ta inwestycja gwarantuje, że nasze wieloletnie dziedzictwo 
będzie kontynuowane.

PIERWSZY ZAKŁAD PRODUKCYJNY W WIELKIEJ 
BRYTANII PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO 
PRODUKCJI POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH.

VN5 — ZAPROJEKTOWANY, SKONSTRUOWANY I WYPRODUKOWANY W WIELKIEJ BRYTANII
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VN5 — WSZECHSTRONNOŚĆ

VN 5 .  
PR ACUJ E  TAK  C I ĘŻKO ,  JAK  TY.
Wykorzystując sprawdzoną i wyjątkową technologię eCity, VN5 
może pracować przez cały dzień z minimalnymi przerwami. Gdy inne 
pojazdy elektryczne wymagają doładowania, VN5 nadal działa 
i eliminuje stres związany z kończącym się zasięgiem.

W pełni elektryczny układ napędowy idealnie współpracuje 
z dodatkowym silnikiem benzynowym w celu zapewnienia nowego 
poziomu elastyczności i swobody działania.

VN5 doskonale radzi sobie z dalekimi trasami, co do tej pory  
było postrzegane jako trudność dla pojazdów z napędem 
elektrycznym. Trzy różne tryby działania umożliwiają dostosowanie 
profilu jazdy do konkretnych warunków w celu uzyskania optymalnej 
wydajności roboczej.

Układ hamowania regeneracyjnego, który można dopasować 
do osobistych preferencji, inteligentnie odzyskuje energię, 
która w przeciwnym razie zostałaby utracona podczas 
hamowania, magazynując ją w postaci ładunku elektrycznego 
w akumulatorze napędu.

W zatłoczonym środowisku miejskim zwrotność i dostępność 
VN5 nie mają sobie równych. Najlepsza na rynku średnica 
zawracania wynosząca zaledwie 10,1 m* gwarantuje, że wąskie 
uliczki czy zaparkowane pojazdy nie opóźnią Twojej podróży 
oraz nie wpłyną na plan dnia. Łatwo dostępna przestrzeń 
ładunkowa o dużej kubaturze oferuje dużo miejsca na towar 
i zmniejsza liczbę wymaganych przejazdów.

Ponieważ miasta wprowadzają specjalne strefy dostępne 
wyłącznie dla pojazdów elektrycznych, funkcje geo-fencing 
zdejmują z kierowcy kolejne zmartwienie, gdyż VN5 może 
automatycznie przełączać tryb jazdy na tryb bezemisyjny.

VN5 TO PRAKTYCZNIE ZAPROJEKTOWANY  
INTELIGENTNY POJAZD UŻYTKOWY DO MIASTA.

W
IODĄCA  W

 BRANŻY  ŚREDNICA  ZAWRACANIA :  10 ,1  M *

*Więcej informacji na temat średnicy zawracania: www.levc.com/vn5-messages/vn5-charging-capability/
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TRZY  TRYBY  PR ACY  NAPĘDU  Z APEWN IAJĄ 
WYMAGANĄ  WYDAJ N OŚĆ.
VN5 jest zawsze napędzany silnikiem elektrycznym. W pełni elektryczny układ 
napędowy, uzupełniany w razie potrzeby energią elektryczną wytwarzaną przez 
wydajny dodatkowy silnik benzynowy, oferuje nowy poziom elastyczności i swobody.

PU R E  EV

SAVE

Praca wyłącznie na zasilaniu 
akumulatorowym z zerową emisją CO2 .

Najlepsze zastosowania: Jazda 
miejska w strefach, w których 

wymagana jest niska emisja spalin.

Używa silnika dodatkowego, aby utrzymać 
poziom naładowania akumulatora 

w celu późniejszego wykorzystania.

Najlepsze zastosowania: Jazda pozamiejska, 
gdy kierowca chce zachować na później 
możliwość jazdy z zerową emisją spalin 

lub gdy jazda z wykorzystaniem wyłącznie 
energii elektrycznej jest mniej wydajna.

Automatyczne przełączanie źródeł zasilania 
w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

Najlepsze zastosowania: Codzienna 
jazda, podczas której kierowca może 
cieszyć się automatycznym doborem 

ustawień układu napędowego.

S MART

SILNIK  NAPĘDU

AKUMUL ATOR  NAPĘDU

VN5 — TRYBY PRACY NAPĘDU

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PORUSZASZ SIĘ 
PO MIEŚCIE, CZY PO AUTOSTRADACH — VN5 TO 
NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY I WYDAJNY 
POJAZD DOSTAWCZY Z TRYBEM JAZDY 
BEZEMISYJNEJ.

W YJĄT KO WO  N I S K I E  O G Ó L N E  Z U Ż YC I E 
PA L I WA  O R A Z  N I S K A  E M I S JA  C O 2

BR AK OLE JU  NAPĘDOWEGO O Z N AC Z A 
BR AK SZKODLIWYCH CZĄSTEK SADZY 

S I L N I K  D O DAT KO W Y  JE ST 
Z AS I L A N Y  BE N Z YN Ą  I  SP E Ł N I A 

W Y M AGA N I A  N O R M Y  E U R O  6 D

CZYSTA  TECH N O LO G IA

SILNIK  DODATKOWY
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VN5 — WYDAJNOŚĆ

* Wartości ważone to średnie wartości zużycia paliwa i energii elektrycznej dotyczące pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym, 
ładowanych z zewnętrznego źródła, przy typowym profilu użytkowania i codziennym ładowaniu akumulatora. 
Wartości te określono zgodnie z bardziej realistyczną, ogólnoświatową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich WLTP 
(Worldwide harmonised Light Vehicles Test Procedure), która zastąpiła stosowaną wcześniej procedurę NEDC (New European Driving 
Cycle). Wszelkie podane wartości nie są częścią oferty i mogą się różnić w zależności od stylu jazdy, obciążenia, wyposażenia, 
wybranych opcji wyposażenia i opon.

** Zasięg w trybie Pure EV (całkowicie elektrycznym) wynoszący 98 km to oficjalna wartość EAER (Equivalent All Electric Range),  
uzyskana w warunkach testowych zgodnie z procedurą WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Pojazd jest zgodny z najnowszymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin (Euro 6D).

Zasięg w trybie Pure EV

Zasięg łączny (benzyna i EV)

48 9  KM 
CA ŁKOWITEGO 

Z AS IĘGU *

M N I EJ  PRZESTOJÓW,  WI ĘCEJ  CZ ASU 
NA   D RO DZE. 
VN5 jest gotowy do drogi razem z Tobą — zawsze i wszędzie. 
Został zaprojektowany tak, aby maksymalizować wydajność, 
minimalizować czas przestoju oraz eliminować konieczność 
przerywania podróży i podłączania pojazdu do stacji ładowania.

W cyklu mieszanym wg WLTP model VN5 zapewnia w trybie 
mieszanym całkowity zasięg równy 489 km*, natomiast w trybie 
całkowicie elektrycznym zasięg 98 km** oraz zaledwie 21 g/km CO2*. 
W cyklu miejskim wg WLTP w trybie Pure EV model VN5 oferuje 
zasięg do 122 km* (tryb całkowicie elektryczny).

Ten samochód zapewnia Ci całkowitą swobodę planowania trasy. 
Wjedź do miejskiej strefy niskiej emisji, zaliczaj kolejne cele podróży, 
a następnie opuść miasto, aby udać się w dłuższą trasę — wszystko 
to bez zatrzymywania się i ograniczania całkowitego zasięgu.

PODRÓŻUJ PO POLSCE BEZ POSTOJÓW. POKONAJ 489 KM 
BEZ ZATRZYMYWANIA SIĘ NA DOŁADOWANIE ANI 
TANKOWANIE.

Warszawa

Z ASIĘG  98  KM 
W   TRYB IE 

CA ŁKOWICIE 
ELEKTRYCZNYM * *



*Z zastosowaniem szybkiej ładowarki DC o mocy 50 kW.
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NIE TRAĆ CZASU NA SZUKANIE 
PASUJĄCEJ ŁADOWARKI. VN5 MOŻE 
POCHWALIĆ SIĘ JEDNYM Z 
NAJLEPSZYCH NA RYNKU POKŁADOWYM 
SYSTEMEM ŁADOWANIA.

CH CESZ  MAKSYMALN I E  WYKO RZYSTAĆ 
M OŻLIWOŚ CI  VN 5? 
LOK ALNY  DE ALER  LEVC  Z  PR ZYJEMNOŚCIĄ  UDZIEL I 
WSK A ZÓWEK  NA  TEMAT  METOD  Ł ADOWANIA 
I  STYLU  JA ZDY,  ABY  POMÓ C  W  ZOPTYMALIZOWANIU 
Z AS IĘGU  I  WYDA JNOŚCI  VN5 .

PRZY  D RO DZE 
(SZYBKIE ŁADOWANIE DC)

z wtyczką Type 2 / CCS  
albo CHAdeMO

PRZY  D RO DZE 
(SZYBKIE ŁADOWANIE AC)

7 kW (3 godz. 45 min)
11 kW (2 godz. 20 min)
22 kW (1 godz. 15 min)

NA  PL ACU
(WOLNE ŁADOWANIE)

Domowe gniazdko 3,5 kW z wtyczką 
2-stykową (8 godzin / przez noc)

Ścienna stacja ładowania  
7 kW z gniazdem Type 2  

(3 godz. 45 min)

50 kW od  
zera do pełna 

w 30 minut

Type 2 / CCS CHAdeMO 2-stykowe

NA JLEPSZE  NA  RYNKU 
MOŻLIWOŚCI  Ł ADOWANIA

W przypadku dłuższych podróży lub konieczności zatrzymania się 
i naładowania akumulatora model VN5 może korzystać z infrastruktury 
dostępnej przy drogach. Dzięki dostępowi do wolnych, szybkich i bardzo 
szybkich stacji ładowania, ładowarek AC i DC oraz dzięki zastosowaniu 
wielu złącz ładowania nie musisz tracić czasu na szukanie „właściwej” 
ładowarki. Dzięki temu zyskujesz najlepsze połączenie prędkości, kosztów 
i wygody.

Gdy liczy się każda minuta, najlepszy na rynku pokładowy system ładowania 
umożliwia naładowanie akumulatora od 0 do 100% w około 30 minut*.

Kierowcy VN5 mogą być gotowi na każdą podróż i maksymalnie 
wykorzystać każdy dzień.

VN5 — WYDAJNOŚĆ
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VN5 — RENTOWNOŚĆ

M OŻESZ  NA  N I EG O  L I CZYĆ.
VN5 poprawia wyniki finansowe użytkowników już od pierwszego tygodnia eksploatacji, 
a następnie przez cały cykl życia pojazdu. Zapewnia oszczędność paliwa, jakiej można 
oczekiwać od pojazdu elektrycznego, a także szereg innych korzyści.

VN5 gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz niższe koszty ładowania akumulatora w 
stosunku do tankowania samochodu dostawczego napędzanego silnikiem spalinowym. 
Ponieważ VN5 jest zgodny z najsurowszymi na świecie przepisami dotyczącymi emisji 
spalin oraz z wymogami londyńskiej strefy bardzo niskiej emisji, można go 
eksploatować w każdym środowisku miejskim bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat.

Ponadto trwałość i niezawodność VN5 sprawiają, że oszczędzasz na jego użytkowaniu 
znacznie dłużej. Ponieważ wdrażamy pionierskie w branży techniki produkcji, VN5 
oferuje naprawdę bezkonkurencyjną trwałość. 

Skorupowe nadwozie VN5 wykonane z anodowanego aluminium charakteryzuje się 
około dwukrotnie większą wytrzymałością niż stal miękka, co wzmacnia konstrukcję 
przy jednoczesnym zmniejszeniu masy. Oznacza to lepszą ochronę pasażerów 
i elementów konstrukcyjnych w przypadku kolizji. W przeciwieństwie do stali aluminium 
nie rdzewieje, co oznacza, że nadwozie VN5 wytrzyma dwa razy dłużej niż nadwozie 
konwencjonalnego pojazdu dostawczego.

Zewnętrzne panele z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (SMC) 
gwarantują optymalną trwałość, pomagając chronić pasażerów i cenny ładunek. 
W porównaniu z aluminium lub stalą panele SMC są lżejsze i oferują lepszą odporność na 
uszkodzenia powodowane wgnieceniami i uderzeniami, a także wyższą odporność na 
korozję powodowaną solą drogową i szkodliwymi płynami. Wszystko to zmniejsza liczbę 
napraw, skraca czas spędzony poza drogą i zapewnia wyższą wartość odsprzedaży.

Imponująca trwałość VN5 oznacza, że można go eksploatować dłużej niż 
konwencjonalny samochód dostawczy.

Elektryczny układ napędowy zawiera mniej ruchomych części 
niż konwencjonalny silnik, co oznacza mniejsze zużycie części 
w porównaniu z konwencjonalny pojazdem dostawczym. 
W związku z tym interwał serwisowy VN5 wynosi aż 40.000 km 
i przekłada się na mniejsze wydatki, skraca czas spędzony 
w serwisie oraz zapewnia więcej czasu na pracę.

Wszystko to jest wsparte kompleksową, pięcioletnią gwarancją 
na pojazd z limitem przebiegu 240.000 km oraz ośmioletnią 
gwarancją na akumulator z limitem przebiegu 240.000 km*.

Wnioski są oczywiste:  
VN5 zmniejsza całkowite koszty eksploatacji

Standardem jest oświetlenie LED, 
które świeci jaśniej i jest trwalsze niż 
żarówki halogenowe czy ksenonowe.

Dwustopniowe hamowanie 
regeneracyjne nie tylko zwiększa zasięg, 

dostarczając energię elektryczną 
z powrotem do akumulatora, ale 

także pomaga zmniejszyć zużycie 
elementów układu hamulcowego.METODY  OSZCZĘDZ ANIA .

*Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, należy skontaktować się z dealerem LEVC.

Zaprojektowany z myślą 
o trwałości, pozwala rozłożyć 

koszty na dłuższy okres

M I ES I ĘCZN I E

Niezwykle niskie koszty utrzymania

RO CZN I E

Zbudowany z anodowanego, klejonego aluminium — zaawansowanej techniki 
produkcyjnej przejętej z branży lotniczej i sportów motorowych.

 Zmniejszenie kosztów paliwa 
dzięki ładowaniu EV

TYG O D N I OWO

Lekkie i jednocześnie wytrzymałe panele SMC zapewniają optymalną wytrzymałość. 
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Uproszczono załadunek 
i rozładunek dzięki bocznemu 
otworowi drzwiowemu 
o szerokości 1128 mm 
i podwójnym drzwiom tylnym.

*Różni się w zależności od poziomu wyposażenia i opcji. 

VN5 — PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Ł ATWY  Z AŁ ADU N EK ,  B EZPI ECZNY  TR ANS PO RT.
VN5  Z APR OJEKTOWANO  Z   MYŚL Ą  O   WYKOR ZYSTANIU 
W   PR ACY  —  JEST  DOSKONALE  DOPASOWANY  DO  WSZELKICH 
POTR ZEB  B IZNESOWYCH .
Jest nie tylko przestronny, ale oferuje także łatwy dostęp i znakomicie wyprofilowaną przestrzeń 
ładunkową, którą można maksymalne wykorzystać zależnie od potrzeb. Przesiadając się na VN5, 
możesz zoptymalizować, szybkość załadunku i elastyczność magazynowania.

Przestrzeń ładunkowa o objętości do 5,5 m3*, oświetlona wydajnymi diodami LED, może 
pomieścić dwie palety Euro-3, które można załadować za pomocą podwójnych drzwi tylnych lub 
bocznych. To idealne rozwiązanie do ciasnych przestrzeni miejskich, znacznie ułatwiające 
załadunek za pomocą wózka widłowego.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy służb ratowniczych, dostawcze pojazdy miejskie, czy 
samochody do inspekcji terenowych placów budowy, łatwość dostępu i konfiguracji, a także 
duża ładowność brutto do 830 kg*, w tym do 100 kg na dachu, sprawia, że VN5 nadaje się do 
szerokiego zakresu zastosowań roboczych.

1 .1 2 8  M M

P O DWÓ JN E  D R Z W I  T YL N E 
ASY M E T RYC Z N E  6 0 / 4 0

6 4 0  M M  W YS O KO Ś Ć 
Z A Ł A D UN K U

9 3 8  M M

SZEROKI OTWÓR DRZWIOWY, PŁASKA PODŁOGA 
I NIEINWAZYJNA PRZEGRODA UMOŻLIWIAJĄ 

ŁATWY ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK.

Łatwy i wygodny dostęp — 
gdziekolwiek jesteś

Szybszy załadunek przekładający 
się na większą produktywność

Duża przestrzeń ładunkowa, dzięki 
której każdy przejazd zapewnia 

większe możliwości

Możliwość spersonalizowania 
samochodu zgodnie z wymogami
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VN5 — PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

WYPRO DU KOWANY  W  WI ELKI EJ  B RYTAN I I . 
STWO RZO NY  PRZEZ  C I EB I E .
W kontekście zmian, staramy się, aby przesiadka z samochodu dostawczego 
podobnej wielkości na VN5 była możliwie najprostsza.

Dzięki prostej metodzie „przeciągnij i upuść” możesz przesiąść się z 
dotychczas użytkowanego samochodu do nowego VN5 z minimalną liczbą 
koniecznych modyfikacji.

Kształt i wielkość przestrzeni ładunkowej VN5 sprawiają, że nadaje się on 
idealnie do rozmaitych zabudów. Możesz w nim przechowywać sprzęt lub 
transportować towary w ten sam sposób, nie zauważając żadnej zmiany.

Aby mieć pewność, że zawsze spełniamy Twoje wymogi biznesowe, nasz 
specjalistyczny zespół pozostaje do Twojej dyspozycji i służy wskazówkami 
oraz może udzielić pełnych informacji na temat zalecanych metod konwersji.

Ł ATWA 
ADAPTACJA  
DO  POTRZEB 
TWOJEJ  FIRMY

EFEKTYWNA KONSTRUKCJA PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ UMOŻLIWIA JEJ OPTYMALNE 
DOPASOWANIE DO ROZMAITYCH ZASTOSOWAŃ.



2928

VN5 — PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

NIEO GR ANICZONE  MOŻLIWOŚCI .
Dzięki solidnemu portfolio możliwych zabudów, VN5 stanowi 
naturalny wybór dla wielu sektorów i branż. LEVC współpracuje 
z najlepszymi firmami zajmującymi się zabudowami oraz dostawcami 
z rynku wtórnego, aby zapewnić maksymalne możliwości swoim 
klientom. Dołożyliśmy szczególnych starań, aby opcje zabudowy VN5 
były jak najbardziej dostępne dla każdej firmy — niezależnie od jej 
wielkości, branży czy ambicji. Certyfikowane przez nas firmy chętnie 
porozmawiają o tym, jak spełnić Twoje wymagania.

Dostawa przesyłek: Płaska podłoga VN5 pozwala dowolnie układać 
przesyłki. Firmy zajmujące się zabudowami montują lekkie i bezpieczne 
regały, umożliwiające szybkie i bezpieczne układanie oraz odbiór ładunku.

Przeznaczenie użytkowe: Modułowe, bardzo wytrzymałe regały, 
szuflady, oczka mocujące i zamykane przegrody zapewniają możliwość 
niezawodnego i wygodnego przechowywania. Z tyłu można zamontować 
niewielką, płaską powierzchnię roboczą.

Utrzymanie obiektów: Uchwyty oświetleniowe, ograniczniki ładunku, 
punkty mocowania i inne akcesoria uzupełniają możliwości wewnętrznego 
przechowywania. Na zewnątrz można zamontować relingi dachowe, 
a także duży sprzęt, taki jak dźwigi czy podnośniki.

Towary chłodnicze: Firmy zajmujące się przebudową budują według 
specyfikacji szczelne, foremne komory chłodnicze, nadające się do 
transportu żywności i produktów farmaceutycznych. Równa, przestronna 
przestrzeń ładunkowa VN5 oznacza, że mogą to robić bez wpływu na 
kształt nadwozia.

Służby ratownicze: Personalizowane oznaczenia współgrają 
z charakterystycznymi kształtami VN5, gwarantując natychmiastową 
rozpoznawalność. Wnętrze można dostosować do specyfiki konkretnych 
służb, montując systemy komunikacyjne, sprzęt higieniczny i oddzielnie 
zasilane urządzenia elektryczne.
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VN5 — DOŚWIADCZENIE Z JAZDY

ZNAKO M ITE  M I EJS CE  D O  PR ACY.
VN5 zaprojektowano tak, aby kompleksowo ułatwić każdą pracę. 
Zapewnia ergonomiczne, komfortowe i uwalniające od stresu miejsce 
pracy, w którym kierowcy mogą bez problemu zachować koncentrację 
i czujność — zarówno na długich dystansach, jak i podczas jazdy po 
zatłoczonych miejskich ulicach.

Osoby spędzające wiele godzin za kierownicą muszą czuć się 
komfortowo — pod tym względem mogą całkowicie polegać na VN5. 
Fotel kierowcy jest ergonomicznie zaprojektowany i w pełni regulowany. 
Kierownicę można regulować na wysunięcie i wysokość, co umożliwia 
zajęcie wygodnej pozycji. Co najważniejsze, elektryczny układ napędowy 
sprawia, że VN5 jest niezwykle cichy, zwłaszcza w trybie Pure EV, 
a żaden z dźwięków silnika nie kojarzy się z hałaśliwymi odgłosami 
silników wysokoprężnych.

W zoptymalizowanej pod kątem profesjonalnego użytkowania kabinie 
wszystkie niezbędne elementy są w zasięgu ręki. Zautomatyzowane 
funkcje zapewniają kierowcy relaksującą i mniej wymagającą jazdę 
dzięki utrzymywaniu temperatury za pomocą automatycznej 
klimatyzacji dwustrefowej oraz automatycznie załączanemu hamulcowi 
postojowemu. Parkowanie i manewrowanie ułatwia z kolei kamera 
cofania i czujniki parkowania, a tempomat odciąża kierowcę podczas 
wyjazdów poza miasto.

Ustawienia są dostępne na dużym, centralnym ekranie dotykowym 
obsługiwanym za pomocą intuicyjnego, czułego interfejsu. Diody LED 
wyraźnie oświetlają pozostałe przyciski sterujące, które rozmieszczono 
w sposób gwarantujący kierowcy szybki i łatwy dostęp bez odwracania 
uwagi od drogi.

Drzwi, schowek w desce rozdzielczej i centralna konsola umożliwiają 
wygodny dostęp w razie potrzeby.

1. W PEŁNI REGULOWANY I ERGONOMICZNY FOTEL*

2. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA

3. KAMERA COFANIA I CZUJNIKI PARKOWANIA**

*Standard w wersji Ultima, opcja w wersjach Business i City.
**Kamera cofania to standardowe wyposażenie wersji Ultima i opcjonalne wyposażenie wersji Business i City. Tylne czujniki parkowania to standardowe wyposażenie wersji City i Ultima oraz opcjonalne w wersji Business.

WED ŁUG  NAUKOWCÓW. . .
Prowadzenie pojazdu elektrycznego może korzystnie 
wpływać na samopoczucie kierowcy. W badaniu 
przeprowadzonym przez LEVC i University of York 
monitorowano aktywność mózgów kierowców 
samochodów firmowych podczas jazdy pojazdami 
elektrycznymi i spalinowymi. Zgodnie z wynikami 
kierowcy samochodów elektrycznych są spokojniejsi, 
bardziej zadowoleni i skoncentrowani na jeździe. 
Naukowcy zasugerowali, że mniejszy hałas towarzyszący 
prowadzeniu pojazdu elektrycznego uwalnia umysł 
i umożliwia skupienie się na wykonywanym zadaniu.

Czytaj dalej: levc.com/positive-wellbeing
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VN5 — DŁUGOWIECZNOŚĆ

N I EZWYKŁ A  TRWAŁOŚĆ.  WI ĘCEJ  M OŻLIWOŚ CI .
VN5 na nowo definiuje oczekiwania względem okresu eksploatacji firmowego pojazdu 
dostawczego. VN5 oferuje doskonałą strukturę nadwozia. 

W efekcie zapewnia korzyści na każdym etapie eksploatacji. Jego konstrukcja zapewnia 
trwałość i niezawodność przez dłuższy czas, bez względu na pokonany dystans.

AKUMUL ATOR .
W przeciwieństwie do niektórych pojazdów elektrycznych, które 
do regulacji temperatury akumulatora wykorzystują pasywne 
układy chłodzenia powietrzem, w VN5 zastosowano niezwykle 
wydajny układ chłodzenia cieczą. Ten aktywny sposób, 
powszechnie stosowany w osobowych samochodach 
elektrycznych klasy premium, do chłodzenia wykorzystuje 
cyrkulację ciekłego czynnika chłodniczego zamiast 
otaczającego powietrza. Dzięki temu akumulator zawsze pracuje 
w komfortowej temperaturze i zużywa się w minimalnym stopniu.

VAN  NAWET  NA  1 5   L AT.
VN5 różni się od konwencjonalnych pojazdów dostawczych. 
Jego nadwozie jest wykonane z aluminium, z wykorzystaniem 
metod przejętych z przemysłu lotniczego. Części aluminiowe są 
anodowane i klejone, a nie spawane. Dzięki temu cała konstrukcja 
jest lżejsza, mocniejsza i bardziej odporna na korozję niż jej 
tradycyjny stalowy odpowiednik. Znacznie poprawiono także 
odporność na uderzenia i trwałość. 

Panele karoserii z kompozytów polimerowych wzmacnianych 
włóknami (SMC) są trudniejsze do wgniecenia i bardziej odporne 
na korozję powodowaną gorącym olejem, benzyną, płynem 
chłodzącym, płynem hamulcowym, glikolami i solą drogową.

Ta technologia to przełom w sektorze lekkich samochodów 
dostawczych, który zapewnia nawet około 15-letni okres 
eksploatacji nadwozia. Gwarantuje to właścicielom większą 
pewność i niższe koszty.

TESTOWANY  DO  GR ANIC  MOŻLIWOŚCI .
Układ napędowy VN5 poddano kompleksowym testom 
w najbardziej niesprzyjających środowiskach.

Pojazd zaliczył próby wytrzymałościowe w arktycznej tundrze  
i na pustyni w Arizonie, co potwierdza jego gotowość do pracy 
w różnorodnych warunkach.

VN5 poddano również rygorystycznym testom w naszej placówce 
inżynierskiej w Parku Technologicznym MIRA. Aby udowodnić  
jego wytrzymałość, zrealizowano szereg scenariuszy testowych 
odpowiadających rzeczywistej eksploatacji. W celu sprawdzenia 
wytrzymałości zawiasów wykonano na przykład ponad 
200.000 ciągłych cykli otwierania/zamykania drzwi.

VN5 testowano także kompleksowo w trudnych warunkach 
miejskich, przy różnych prędkościach i stylu jazdy. 

SPOKÓJ  UMYS ŁU.
VN5 jest wspierany wiodącą w swojej klasie, kompleksową 
gwarancją na pojazd obejmującą pięć lat lub 240.000 km przebiegu. 
Dodatkowa gwarancja na akumulator obejmuje okres do ośmiu lat 
lub 240.000 km przebiegu.

Ponieważ interwały serwisowe wynoszą 40.000 km, między 
przeglądami możesz pokonać dystans odpowiadający obwodowi 
naszej planety, redukując koszty i czas spędzony w warsztacie 
oraz zyskując więcej czasu na pracę.

VN5 zaprojektowano bez wątpienia 
z myślą o najwyższej trwałości.

O GR ANICZENIE  EMIS J I .  
WI ĘKSZA  TROSKA  O   ŚRO DOWISKO 
NATU RALN E .
VN5 zaprojektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju, 
co przemawia do każdej firmy, która chce poprawić swój 
wizerunek w zakresie ekologii i realizować cele związane 
z emisją spalin.

VN5 nie tylko nie emituje zanieczyszczeń, ale zapewnia 
również niezwykłą wydajność dzięki samojezdnemu nadwoziu 
z klejonego aluminium. Jest o 30% lżejszy od podobnych 
pojazdów z konwencjonalnym stalowym nadwoziem oraz 
nadaje się w 100% do recyklingu. 15-letni cykl eksploatacji 
oznacza także zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

VN5 to pojazd dostawczy skonstruowany tak, aby spełniał 
przyszłe wyzwania stawiane przez stale rozwijające się miasta 
stosujące coraz bardziej rygorystyczne wymogi ekologiczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, należy skontaktować się z dealerem LEVC.
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VN5 — BEZPIECZEŃSTWO

M O CNY,  I NTELI G ENTNY,  A   PRZED E  WSZYSTKI M  — 
B EZPI ECZNY.
VN5 aktywnie i pasywnie chroni kierowców, pasażerów, ładunek oraz innych użytkowników dróg. 
Od projektu, poprzez konstrukcję, aż po układy wspomagające kierowcę — wszystko w VN5 
opracowano z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie pasażerów, ochronie oraz optymalnym 
i inteligentnym prowadzeniu.

WYTR ZYMA ŁOŚĆ  WYNIK A JĄCA  Z   KONSTRUKCJI .
Inspirowana lotnictwem konstrukcja aluminiowa VN5 zapewnia mu ogromną wytrzymałość 
i odporność na uderzenia. Aluminium pochłania dwa razy więcej energii niż stal w przypadku 
kolizji i sprawia, że VN5 z łatwością spełnia wszystkie normy testów zderzeniowych.

CECHY  KONSTRUKCYJNE.
VN5 zaprojektowano tak, aby zapewniał stabilność na drodze. Gwarantuje to szereg funkcji, 
takich jak autonomiczny układ hamowania awaryjnego, układ zapobiegający blokowaniu się kół, 
układ wspomagania hamowania awaryjnego i układ elektronicznej stabilizacji toru jazdy. Funkcje 
bezpieczeństwa biernego obejmują podwójne napinacze pasów, fotele pochłaniające energię, 
zagłówki, przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne. 
Wszystkie te systemy skutecznie chronią kierowcę i pasażerów w przypadku zderzenia.

WSPAR CIE  KIER OWCY.
Aktywne funkcje bezpieczeństwa VN5 działają w sposób inteligentny, umożliwiając bezpieczną, 
stabilną i komfortową jazdę. Czujniki zamontowane w przedniej szybie „obserwują” znaki 
drogowe oraz oznaczenia na jezdni i przekazują kierowcy ważne informacje. Jeżeli pojazd 
zacznie w niezamierzony sposób zjeżdżać z zajmowanego pasa ruchu, VN5 automatycznie 
powiadomi o tym kierowcę.

Inne systemy przekazujące kierowcy maksymalną ilości informacji i zapewniające kontrolę to 
między innymi układ bezpośredniego monitorowania ciśnienia w oponach, układ ostrzegający 
przed kolizją przednią, tempomat oraz ogranicznik prędkości.

Autonomiczny system hamowania awaryjnego

Układy stabilizacji toru jazdy

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

Układ rozpoznawania znaków drogowych

Wytrzymałe i odporne na uderzenia 
pojazdy dostawcze służą dłużej

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa 
biernego i aktywnego

Utrzymaj pojazd w ruchu i obniż koszty napraw

Bezpieczniejsi i bardziej zadowoleni kierowcy

Wyposażenie samochodu uzależnione jest od wyboru pakietu lub usług dodatkowych.
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VN5 — WERSJE

WERSJ E. B USINESS CITY ULTIMA

FUNKCJE DODATKOWE WZGLĘDEM 
WERSJI BUSINESS

KOMFORT KIEROWCY

Podgrzewana szyba przednia

Dodatkowe schowki pod fotelami kierowcy 
i pasażera

JAZDA

Przednie i tylne czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO

Pakiet Safety

–  Układ rozpoznawania znaków drogowych

–  Funkcja inteligentnego ograniczenia 
prędkości (SLIF)

–  Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu 

–  Kurtyny powietrzne dla kierowcy 
i pasażerów

UDOGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ
Pełna okładzina przestrzeni ładunkowej

Gniazdo 12V w strefie ładunku

KONSTRUKCJA

Konstrukcja z anodowanego aluminium

Panele z kompozytów polimerowych 
wzmacnianych włóknami (SMC)

NADWOZIE

Nadwozie w kolorze Alpine White

Zderzaki przednie i tylne, osłony słupków D, 
osłony lusterek i klamki drzwiowe w kolorze 
Satin Black

Czarne felgi stalowe

KOMFORT KIEROWCY

Fotele kierowcy i pasażera z podparciem 
odcinka lędźwiowego

Dwustrefowa klimatyzacja

Łączność Bluetooth

Dwa porty USB

9-calowy (22,86 cm) ekran dotykowy

Bezkluczykowe uruchamianie silnika

Radio DAB+

Gniazdo zasilania 12 V w kabinie

Automatycznie aktywowane wycieraczki 
szyby przedniej
Automatycznie włączane reflektory LED 
z automatyczną regulacją wysokości 
świecenia

Światła LED do jazdy dziennej

Oświetlenie LED kabiny

Elektrycznie regulowane i podgrzewane 
lusterka

FUNKCJE DODATKOWE WZGLĘDEM 
WERSJI CITY

NADWOZIE

Lakier metalik Charcoal Grey

Zderzaki przednie i tylne oraz osłony 
słupków D w kolorze nadwozia 

Srebrne felgi stalowe

KOMFORT KIEROWCY

W pełni elektrycznie regulowane 
i podgrzewane luksusowe fotele kierowcy 
i pasażera 

Nawigacja satelitarna

UDOGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ
Oczka mocujące (x8)

JAZDA

Kamera cofania

ŁADOWANIE

Szybkie ładowanie AC 22 kW

UDOGODNIENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI 
ŁADUNKOWEJ
Oczka mocujące (x4)

Oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej

Punkty mocowania na dachu (x6)

Wtyczka interfejsu konwersji

JAZDA

Trzy tryby jazdy (Pure EV, Smart i Save)

Dwustopniowe hamowanie regeneracyjne

Układ wspomagający ruszanie pod górę

Automatyczny elektroniczny hamulec 
postojowy

ŁADOWANIE

Bardzo szybkie ładowanie DC 50 kW 

Szybkie ładowanie AC 11 kW

Zespolony port ładowania Type 2 / CCS 

BEZPIECZEŃSTWO

Przednie i boczne poduszki powietrzne dla 
kierowcy i pasażera
Układ monitorowania ciśnienia w oponach 
(TPMS)
Układ zapobiegający blokowaniu się kół 
(ABS) i układ elektronicznej stabilizacji toru 
jazdy (ESC)
Autonomiczny system hamowania 
awaryjnego (AEBS) po wykryciu pieszych, 
rowerzystów — w cyklu miejskim 
i pozamiejskim
Układ ostrzegający przed kolizją przednią 
(FCW) z funkcją ochrony użytkowników dróg 
(VRU)

Tempomat

Alarm
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PL ANY  D O PASOWAN E  D O  TWOJ EJ  F I R MY.
Właściciele VN5 mogą korzystać z kompleksowego pakietu finansowania i 
wsparcia dostosowany do ich potrzeb, obejmujący szereg opcji oferowanych 
przez największych finansowych dostawców i z najlepszą w swojej klasie 
gwarancją.

Współpracujemy z szeregiem partnerów w całej Europie, aby zapewnić 
klientom konkurencyjny, przystępny cenowo wachlarz opcji. Nasi dealerzy 
z przyjemnością przedstawią dostępne plany, w tym opcję indywidualnej 
umowy zakupu, wynajmu i kontraktu firmowego*.

Zawsze staramy się znaleźć opcję odpowiednią dla każdego klienta oraz 
zapewnić operatorom flot spersonalizowany, wszechstronny pakiet wsparcia 
gwarantujący bezproblemową eksploatację pojazdów.

KO LO RY  L AKI ERU.

S T A R L I G H T  B L A C K

P53 — PERŁOWY

N I G H T S K Y  B L U E

P54 — PERŁOWY

L U N A R  S I L V E R

P55 — METALIK

T U P E L O  R E D

P56 — PERŁOWY

C H A R C O A L  G R E Y *

P7 — METALIK

S T O R M
 G R E Y

P11 — METALIK

VN5 — KOLORY LAKIERU

P I L L A R  B O X  R E D

P12 - Z
WYKŁY

B R I S T O L  B L U E

P38 — ZWYKŁY

A L P I N E  W
H I T E

P34 — ZWYKŁY

O C E A N  B L U E

P49 — METALIK

  Należy zwrócić uwagę, że przedstawione kolory nie stanowią dokładnego odwzorowania ostatecznego koloru lakieru z powodu ograniczeń procesu drukowania.  
Wybór koloru może nieść ze sobą dodatkowe koszty, które należy skonsultować z dealerem LEVC.

* Kolor domyślny dla Ultimy. Wybór innych kolorów bez dodatkowych kosztów dla Ultima.

*Umowa sprzedaży i zakupu zawierana jest między dystrybutorem a klientem.
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VN5 — KUP VN5

GWAR AN CJA .
Wspieramy VN5 kompleksową gwarancją, która odzwierciedla naszą pewność co 
do jego wzorowej wytrzymałości, trwałości i długowieczności. W standardowym 
pakiecie gwarancyjnym VN5 jest objęty ochroną przez pięć lat lub do przebiegu 
240.000 km*, a akumulator — ochroną przez osiem lat. 

Przeszkolony personel w centrach LEVC zaopiekuje się VN5 w ramach gwarancji, 
wykorzystując wyłącznie zatwierdzone części i metody serwisowania, oraz zwróci 
pojazd klientowi w najkrótszym możliwym czasie. Wszystko po to, aby zapewnić 
każdemu użytkownikowi VN5 długotrwałą i wolną od zmartwień eksploatację.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących gwarancji należy skontaktować 
się z dealerem firmy LEVC.

STAN DAR D OWA POJA ZD AKUMUL ATOR

5 lat / 240.000 km 8 lat / 240.000 km

*Gwarancja jest na 5 lat lub 240.000 km, to zależy od tego, co dzieje się w pierwszej kolejności.
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VN5 — SIEĆ WSPARCIA

WI ĘCEJ  S PECJALN I E  D L A  C I EB I E .
Jako spółka zależna należąca w całości do Geely, LEVC korzysta 
z globalnego łańcucha dostaw podzespołów, wykorzystując części 
dostarczane bezpośrednio od producentów zaopatrujących nasze 
siostrzane marki, takie jak Volvo i Lotus. 

Dysponujemy ogólnokrajową siecią autoryzowanych dealerów i centrów 
serwisowych, które mają na stanie obszerną gamę części zamiennych.

Eksperci w naszych centrach serwisowych zaspokajają potrzeby 
klientów i zapewniają ich pojazdom odpowiednią opiekę. 
Nasze kompleksowe gwarancje uzupełniamy szybkim i fachowym 
serwisem, tak aby umożliwić bezproblemową eksploatację.

Naszym celem jest zapewnienie kierowcom wysokiej jakości usług, 
które są realizowane szybko i wygodnie, a także pewności, że zawsze 
mogą znaleźć w pobliżu autoryzowany punkt serwisowy LEVC.

VN5 — ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

EKO LO G IA  WYN I K AJĄCA  Z   KO NSTRU KCJ I .
LEVC stawia sobie za cel rozwój i wprowadzanie pozytywnych zmian za 
pomocą technologii. Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój leżą u podstaw 
wszystkiego, co robimy.

Nasze pojazdy spełniają surowe normy emisji spalin i pomagają miastom 
realizować cele związane z czystością powietrza. Do tej pory nasza technologia 
pojazdów elektrycznych pozwoliła pozostawić pod ziemią 17,5 mln litrów paliwa 
oraz sprawiła, że do atmosfery nie przedostało się 30.000 ton CO2.

Nasz zakład produkcyjny w Ansty, w pobliżu Coventry, od samego początku 
projektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Jest w nim wykorzystywany szereg systemów mających na celu oszczędzanie 
energii i zasobów. Obejmuje to system recyrkulacji wody, który zbiera wody 
opadowe i gruntowe, a także „wodę szarą”. Następnie zasila szereg sztucznych 
stawów, które są domem dla różnych chronionych gatunków zwierząt, w tym 
traszki grzebieniastej. Sam budynek pobiera energię z paneli fotowoltaicznych, 
a całe oświetlenie jest typu LED. Organizacja BREEAM oceniająca budynki pod 
kątem ekologiczności przyznała naszemu obiektowi certyfikat „Doskonały” 
w kategorii zrównoważonego rozwoju.

Zawsze szukamy sposobów na okazanie naszego zaangażowania na rzecz 
ochrony środowiska i ekologicznej mobilności.
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Dołącz do nas online:

Modele przedstawione w niniejszej prezentacji mają charakter poglądowy i zawierają 
wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria, które nie są montowane standardowo. 
Wyposażenie standardowe lub opcjonalne również może się różnić, a konfiguracja 
poszczególnych wersji może się zmieniać po dacie publikacji tego dokumentu, okresowo 
oraz w zależności od obszaru. Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji pojazdów 
w poszczególnych krajach, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą LEVC. Dołożono 
wszelkich starań, aby treść  niniejszej publikacji była dokładna i aktualna w momencie 
oddania jej do druku (Czerwiec 2021 r.). Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w pojazdach, do zmiany cen, specyfikacji i wyposażenia oraz do wycofania 
produktów ze sprzedaży bez uprzedzenia. Wszelkie takie zmiany będą zgłaszane 
sprzedawcom produktów LEVC możliwie najszybciej. W celu uzyskania najnowszych 
informacji należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą.

Niniejsza prezentacja ma jedynie charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego i skierowana jest jedynie do przedsiębiorców, którzy mogą 
wykorzystać zaprezentowane pojazdy w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną 
przez nich działalnością gospodarczą. 
Zawarte w prezentacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) 
pkt 2 oraz art. 556 (1) §2 Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i 
specyfikacji pojazdu oraz określenie parametrów technicznych następuje w zawartej 
umowie. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną 
określone w dokumencie  gwarancyjnym.  
Wyposażenie samochodu uzależnione jest od wyboru pakietu lub usług dodatkowych. 

OPUBLIKOWANO CZERWIEC 2021 R.
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