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Grupa MOL - czyli

węgierski odpowiednik

polskiego PGNiG i PKN

ORLEN chce wejść na

rynek usług car-sharing.

Spółka podała, że zacznie

działalność w tym

segmencie od rodzimego

Budapesztu, a potem

wyjdzie z ofertą na cały

region Europy Środkowo-

Wschodniej. Nie

wiadomo jednak, kiedy i

czy w ogóle usługa

dostępna będzie w Polsce.

"MOL Limo" - tak będzie

nazywała się car-

sharingowa usługa

węgierskiego giganta

w Budapeszcie. Na

początek firma zaoferuje

ok. 300 samochodów

marki Volkswagen

Up! Co trzeci z tych

samochodów będzie

autem elektrycznym. Nie

wiadomo czy i kiedy nowa

usługa zostanie

wprowadzona w Polsce.
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(https://businessinsider.com.pl

/motoryzacja/wypozyczalnie-

samochodow-car-sharing-list-

rpo/g9q0l2j)

dokładnych informacji ze

strony spółki.

"MOL Limo" - nie dla Polski?

- Wprowadzenie usługi car-sharingu na rynek w Budapeszcie było dla

Grupy MOL naturalnym krokiem, z uwagi na fakt, że jest to firma

wywodząca się z Węgier. Niemniej jednak MOL ma silną pozycję

także na innych środkowoeuropejskich rynkach, a ponieważ dąży

do pozycji lidera regionalnego w zakresie mobilności, będzie analizował

dalsze możliwości rozszerzenia tej usługi w innych krajach regionu -

napisano w przesłanej wiadomości. W biurze prasowym spółki nikt nie

chciał dokładnie potwierdzić, że Polska jest brana pod uwagę.

Dowiedzieliśmy się, że MOL przede wszystkim będzie wdrażał

usługę w krajach, w których jest już zaangażowany. No i tutaj

może pojawić się pewien problem.

Węgierska spółka chce, by "wraz z

rozwojem niezbędnej infrastruktury, udostępniana była flota w

pełni elektrycznych pojazdów na Węgrzech oraz w całym regionie

Europy Środkowo-Wschodniej". Problem polega na tym, że MOL ma

stosunkowo niewielką infrastrukturę w Polsce. Obecny jest jedynie w

postaci stacji paliw pod szyldem Slovnaft.

Polska już raz pominięta

Jesienią ubiegłego roku, konsorcjum NEXT-E, w którego skład wchodziła

Grupa MOL, podpisało umowę grantową z Agencją Wykonawczą ds.

Innowacyjności i Sieci (INEA) na wybudowanie 252 stacji ładowania

Foto: MOL Group
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pojazdów elektrycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sieć

222 szybkich oraz 30 ultra-szybkich ładowarek dla samochodów

elektrycznych ma powstać na terenie sześciu krajów Europy

Środkowo-Wschodniej: Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii,

Chorwacji i Rumunii.

Polska nie znalazła się na liście, bo dla żadnych z firm uczestniczących w

konsorcjum, nie stanowi głównego rynku prowadzenia

działalności. W skład konsorcjum weszły firmy z branży paliwowej i

energetycznej: Grupa MOL, E.ON Group, Hrvatska elektroprivreda w

Chorwacji oraz PETROL, a także koncerny samochodowe: Nissan i BMW.

Car-sharing w Polsce

Węgierski projekt "Limo" w samym Budapeszcie ma być uzupełnieniem

transportu miejskiego, a także oferowanego przez MOL wypożyczania

miejskich rowerów - MOL BUBI. Na samym początku projektu w 2014 r.

zaoferowano w stolicy Węgier ok. 1700 rowerów.

Polski Orlen również oferuje dziś usługę car-sharingu. Naftowy gigant

wszedł we współpracę z firmą Traficar. Na swoich stacjach w

największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu,

Wrocławiu i Trójmieście, można wypożyczyć "samochód na minuty".

Jak podawał Instytutu Keralla Research (https://businessinsider.com.pl

/motoryzacja/car-sharing-wynajem-samochodow-na-minuty/m61982c),

jesienią w Polsce tego typu samochodów było blisko tysiąc.

Liderem był Traficar, który działał w czterech miastach i miał ok. 700

samochodów i 40 tys. zarejestrowanych użytkowników. Drugie miejsce

należało do firmy Panek CarSharing, a trzecie do 4Mobility.
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