
DRIVE CLEAN,
GO GREEN!





CCBS krahas punës së përditshme operacionale edhe pse nën 

presionin e një viti të vështirë për të gjithë, ka vijuar të ofrojë për 

tregun produkte e shërbime të reja, po ashtu ka ndjekur nisma 

të ndryshme në ndihmë të komunitetit dhe është prezantuar si 

një ndërmarrje shembull e me përgjegjësi të lartë shoqërore e 

mjedisore.

Mirëqënia e punonjësve, partnerëve, bashkëpuntorëve tanë e 

familjarëve të tyre, është prioritet për CCBS. Ne shkojmë më 

tej… angazhohemi për mirëqënien e të gjithë individëve të 

shoqërisë shqiptare.   

 

Drive Clean, Go Green!, është motoja jonë përmes projektit 
tonë “Lëvizje e Gjelbër”, si një përpjekje për të reduktuar 
CO2 në ajër. Tashmë kjo inisiative është bërë e njohur nga të 
gjithë, me 56 automjetet e para elektrike për flotën e stafit të 
shitjes në Tiranë dhe së fundmi u investua me 20 automjete 
të tjera elektrike, për stafin e shitjes në qytetet Durrës e 
Kavajë.
 

Tirana ishte shembulli i parë, që sigurisht u ndoq nga disa 

kompani dhe do të doja të përmendja “Ujin e Ftohtë Tepelenë”, 

pjesë e familjes CCBS, që gjithashtu po ndërton flotën e saj me 

makina 100% elektrike si pjesë e përgjegjshmërisë sociale dhe 

angazhimit në reduktimin e CO2.  

Ne po shtrihemi në Durrës dhe Kavajë, ku problematikat dhe 

vështirësitë ende janë shumë të shpeshta, por nuk ndalemi të 

jemi aty, prezent dhe aktive, për t’i ofruar qytetit ndryshimin, 

risinë dhe mundësi të shtuara për vizitorët turistik. 

Investimi i CCBS rritet jo vetëm me 20 mjete të tjera elektrike, 

por dhe me 3 karikues të shpejt, në Durrës e Kavajë, në 

lokacione të favorshme edhe për përdorues të tjerë të 

makinave elektrike.

76 makina elektrike në total, reduktojnë 242 ton CO2 çdo vit 

në ajër, po aq sa ofron kontributi i më shumë se 18,000 
pemëve për ajrin që thithim në vit. Kjo është dhurata e CCBS 

për qytetarët e Tiranës, Durrësit e Kavajës.

 

Kemi nxitur institucione, kemi nxitur kompani të tjera të mëdha, 

kemi lobuar për ndryshimet në ligje dhe lehtësimet që duhen 

për çdo përdorues të makinave elektrike, që kjo iniciativë të vijë 

më komode, me më pak shpenzime e vetëm me përfitime të 

mëdha për shëndetin tonë dhe të brezit të ri. 
 

Ne do të vazhdojmë të jemi aleatët e komuniteteve dhe 

qyteteve ku ne operojmë, për të patur ajër sa më të pastër, për 

një të ardhme gjithmonë e në ndryshim; gjithmonë e më të 
shëndetshme.
 

Luca Busi

President

CCBS in addition to the daily operational work, although 

under the pressure of a di�cult year for all, has continued to 

o�er new products and services to the market, has also 

pursued various initiatives to help the community and has 

been presented as an example enterprise, with high social 

and environmental responsibility.

The well-being of our employees, partners, co-workers and 

their families, is a priority for CCBS. We go further… we are 

committed to the well-being of all individuals in Albanian 

society.

Drive Clean, Go Green !, is our motto through our "Green 
Mobility" project, as an e�ort to reduce CO2 in the air. This 
initiative has already become known to all, with the first 56 
electric vehicles for the fleet of sales sta� in Tirana and 
recently invested with 20 other electric vehicles, for sales 
sta� in the cities of Durres and Kavaja.

Tirana was the first example, which was certainly followed by 

some companies and I would like to mention as well " Ujin e 

Ftohtë Tepelenë ", part of the CCBS family, which is also 

building its fleet with 100% electric vehicles as part of social 

responsibility and commitment to CO2 reduction. 

We are expanding in Durrës and Kavaja, where problems and 

di�culties are still very frequent, but we do not stop being 

there, present, and active, to o�er the change, the innovation 

and increased opportunities for tourist visitors. 

CCBS investment increases not only with 20 new electric 

vehicles, but moreover with 3 fast chargers, in Durrës and 

Kavaja, in favorable locations also for other electric vehicle 

users.

76 electric vehicles in total, reduces 242 tons of CO2 each 

year in the air, as much as the contribution of more than 

18,000 trees to the air we breathe yearly. This is the gift that 

CCBS o�ers to Tirana, Durrës and Kavaja citizens.

We have encouraged institutions, we have inspired other 

large companies, we have lobbied for law changes and the 

necessary facilities for every electric vehicle user, so that this 

initiative comes comfortable, with less costs and only with 

great benefits for our health and of younger generation.

We will continue to be the allies of the communities and the 

cities where we operate, in having cleaner air for an 

ever-changing and healthier future.

Luca Busi

President 
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CCBS ka investuar në disa stacione karikimi për mjetet 

elektrike. 

Për çdo rast kompania ka bashkëpunim me partnerët 

Green Taxi, Tirana Parking në Tiranë, qendrën Blu Star 

dhe fabrikën Paskuci në Durrës si dhe me Bashkinë 

Kavajë, duke ofruar kështu mundësi lëvizjeje pa 

probleme dhe në çdo kohë për flotën tonë.

Përdoruesit duhet të kërkojnë akses nga administrimi i 

stacioneve elektrike të vendosura nga CCBS.

AL EN

CCBS has invested in several charging stations as 

power tools.

In any case, the company has cooperation with partners 

Green Taxi, Tirana Parking in Tirana, Blu Star Center and 

Paskuci factory in Durres as well as with the Municipality 

of Kavaja, thus o�ering the opportunity to move 

smoothly and at any time for our fleet.

Users should request access from the administration of 

these stations enabled by CCBS.

6 stacione në Tiranë, tek parkimi

fotovoltaik në fabrikë , 4 nga të cilët 

janë karikues të shpejt dhe 2 standartë.

   Tiranë

2 stacione në Durrës,

me karikues të shpejt 

   Durrës

1 stacion në Kavajë,

karikues i shpejt

   Kavajë

6 stations in Tirana, at the photovoltaic

parking lot in the factory, 4 of which

are fast chargers and 2 standards.

   Tirana

2 stations in Durres,

with fast chargers

   Durrës

1 station in Kavaja,

fast charger

   Kavaja
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Durrës
Qendra Blu Star
Fabrika Paskuci

Tiranë

Kavajë
Qendër



CCBS
Autostrada Tiranë-Durrës, km 5, Kashar

6 ushqyes

GREEN TAXI
Qendra Olimpike

1 ushqyes

GREEN TAXI
Garda e Republikës (Ish plus)

1 ushqyes

GREEN TAXI
Qendra Toptani

1 ushqyes

GREEN TAXI
Qendra Coin

3 ushqyes

TIRANA PARKING
Ish stacioni i trenit, parkimi nëntokësor

1 ushqyes

TIRANA PARKING
Sheshi Skënderbej, parkimi nëntoksor

1 ushqyes

TIRANA PARKING
Rr. Elbasanit 7 xhuxhat, parkimi nëntoksor
(ushyes/karikim në prizë)

5 priza

TIRANA PARKING
Arena Center

20 priza
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By using electric vehicles, we help reducing CO2 in the 

atmosphere, a harmful gas to each of us health, which 

is mainly emitted in Tirana and beyond, by urban 

transport.

Replacing our fleet with 76 - 100% electric vehicles, will 

reduce about 242 tons of CO2 yearly, equivalent to 

what 18,087 trees can absorb each year..

So obviously we contribute every year to the 

maintenance of an air that provides a forest. That's 

for all of us and our children.

To encourage as many users as possible on this 

initiative, but also to make as much public as possible 

the benefits obtained, CCBS will invest in various 

communication channels, hoping to further awareness.

Drive Clean, Go Green!

Me përdorimin e automjeteve elektrike, ne ndihmojmë 

në reduktimin e CO2 në atmosferë, gaz i demshëm për 

shëndetin e secilit prej nesh, që kryesisht në Tiranë e 

më gjerë emetohet nga transporti urban.

Zëvendësimi i flotës sonë me 76 makinave 100% 

elektrike , do të mund të kursejë rreth 242 ton CO2 në 

vit, ekuivalente të asaj që mund të absorvojnë 18, 087 

pemë çdo vit.

Pra e qartë që ne kontribuojmë çdo vit në 

mirëmbajtjen e një ajri, që të ofron një pyll. Kjo e 

gjitha për ne dhe fëmijët tanë. 

Për të inkurajuar sa më shumë përdorues mbi këtë 

inisiativë, por dhe për të bërë sa më shumë publike të 

mirat që përftohen, CCBS do të investojë në kanale 

komunikimi të ndryshme, me shpresën e 

ndërgjëgjesimit të mëtejshëm.

Drive Clean, Go Green! 

AL EN



Roli ynë për një Shqipëri më të gjelbër!
Our role to climate response!


