
Inzile och Bosch ingår samarbetsavtal
 

Inzile AB och Robert Bosch AB har ingått ett samarbetsavtal som omfattar service av Inziles
eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden.
Inzile får genom samarbetsavtalet med Bosch tillgång till ett stort nätverk av serviceverkstäder, Bosch Car Service som kommer
tillhandahålla service för Inziles arbets- och transportfordon, i första steget den lätta lastbilen Pro4.

Bosch Car Service kommer även kunna fungera som leveranspunkter för nya fordon till Inziles kunder.

- Samarbetsavtalet med Bosch blir en viktig grundsten i vår affärsmodell. Tillsammans med vår nya rikstäckande servicepartner
kommer vi kunna erbjuda våra kunder ett förstklassigt omhändertagande i Sverige säger Ragnar Åhgren, VD för Inzile.

Med Bosch storlek, kompetens och inflytande inom den internationella fordonsindustrin får Inzile en partner som ger företaget
förutsättning att etablera sig som långsiktig leverantör inom segmentet EUV (Electric Utility Vehicle).

- Vi ser en stor potential i samarbetet och avtalet förstärker vår position som ett ledande servicekoncept för bilbranschen.
Fordonsindustrin genomgår just nu en stor transformation där ökade samhällskrav såväl som bilbranschens egna förväntningar på
ett hållbart samhälle ökar kraftigt. Bosch har både styrka och kompetens att vara en stark aktör även i framtiden, säger Lars
Dahlin, Concept Manager på Bosch Car Service.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska
arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna
märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och
parkförvaltningar.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

 

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Inzile grundades 2012 och
bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst
inom automotive och specifikt elbilar. Inzile har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland.
Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där
företagets sälj- och marknadsavdelning ligger.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

 

Om Bosch

Bosch-koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, med omkring 403 000 medarbetare globalt
(per 31 december 2019). Enligt preliminära siffror omsatte företaget 77,9 miljarder Euro under 2019. Verksamheten är indelad
i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Som
ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa lösningar för smarta hem, smarta städer, uppkopplad mobilitet och
uppkopplad industri. Företaget drar nytta av sin expertis inom sensorteknologi, mjukvara och tjänster, såväl som sitt eget IoT-
moln, för att erbjuda kunder uppkopplade lösningar från en och samma källa. Bosch-koncernens strategiska mål är att leverera
innovationer för en uppkopplad livsstil. Bosch höjer människors livskvalité över hela världen, med produkter och lösningar som
är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch skapar teknologi som är ”Invented for life”. Bosch-koncernen består
av Robert Bosch GmbH med dess cirka 440 dotterbolag och lokala företag i omkring 60 länder. Medräknat partners för service
och försäljning omfattar Boschs globala produktions-, utvecklings- och försäljningsnätverk i stort sett alla världens länder.
Grunden för företagets fortsatta tillväxt är dess innovativa styrka. Bosch har runt 72 000 medarbetare inom forskning och
utveckling på 125 platser runt om i världen.



utveckling på 125 platser runt om i världen.


