
Inzile levererar serietillverkad eldriven lastbil till Etni
Inzile levererar en första serietillverkad ellastbil till entreprenadföretaget Etni i Stockholm. Etni är ett entreprenadföretag
inom utemiljö och fastigheter med lång erfarenhet av trädgårdsanläggning och underhåll - från projektering till genomförande.
Ellastbilen kommer att användas i Stockholm.

- Vi är väldigt nöjda med den lösning som vi arbetat fram med Etni. Vi kommer nu tillsammans med Etni kämpa hårt för att Stockholm tar
ledartröjan i Europa för en fossilfri stad, kommenterar Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile. 

Ett av Etnis huvudfokus är att arbeta så miljömedvetet som möjligt. Företaget använder eldrivna verktyg, kör miljöklassade bilar och har
börjat byta ut fordon och maskiner till eldrivna alternativ. Etni strävar efter långvariga relationer till kunderna och att tillsammans med dem
uppnå högre kvalitet, bättre ekonomi och en hållbar miljö.  

- Inziles ellastbilar passar våra behov mycket bra och tillsammans arbetar vi för rena städer som inte påverkar klimatet och stadsmiljön,
säger Etnis VD Carola Tunström.

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, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 0733-25 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar. Inzile grundades 2012 och bolagets team har
sammantaget en 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 bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se. 

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


