Kom og bliv klog på elbiler
Nu er det muligt at blive endnu klogere på elbiler. Den 27. marts afholder ProjectZero og lokale aktører et elbil informationsmøde.
Mød op og bliv klog på, hvilke fordele der er ved at køre i elbil. Desuden vil det være muligt at prøvekøre nogle af de nye elbiler, samt få en snak om
muligheden for at blive elbilsejer.
Mødet finder sted i Sønderborg:
Dato: Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19 - 20:30.
Adresse: Bibliotekssalen
Sønderborg Bibliotek
Kongevej 19
6400 Sønderborg
Der vil i løbet af aftenen blive serveret en forfriskning.

I løbet af aftenen vil vi gennemgå status for elbiler i Danmark i øjeblikket, men også de muligheder og fordele der er ved at køre elbil. Efter mødet vil der
være rig mulighed for at få svar på sine spørgsmål og evt. tage en snak med en af de lokale forhandlere.
De nye elbiler skal simpelthen opleves, derfor vil der udenfor biblioteket være mulighed for at få en lille prøvetur i en af de lydløse elbiler.

Test-en-elbil erfaringer
Elbilerne skal selvfølgelig lades op, derfor kommer Henrik Gordon fra CLEVER og fortæller om fordelene ved at lade sin elbil op hjemme i garagen og på
farten på CLEVERS landsdækkende netværk af ladestandere.
Derudover vil Henrik fortælle om de erfaringer, der har været i forbindelse med projektet Test-en-elbil. Test-en-elbil har kørt i Sønderborg i 2 år, i disse to

år har 70 familier haft en elbil til rådighed i 3 måneder.
OBS! Tilmelding er nødvendig, se mere om tilmelding i infoboksen øverst til højre.
5. marts 2014

4. marts 2014

Tilmeld dig her
Du kan tilmelde dig arrangementet på flere forskellige måder.
Tilmeld dig direkte online her:
https://ProjectZero.nemtilmeld.dk/4/ (https://ProjectZero.nemtilmeld.dk/4/)
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til martin.moos@projectzero.dk (mailto:martin.moos@projectzero.dk)
eller ring på tlf. 6550 8195.
Skynd dig, der er kun et begrænset antal pladser.

VW e-UP

Renault ZOE

Renault ZOE er en af de nye elektriske modeller fra Renault, som det også vil være muligt at prøve denne dag.

For yderligere oplysninger:

Martin Moos
martin.moos@projectzero.dk (mailto:martin.moos@projectzero.dk)
+45 4050 2874
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