Få støtte til anskaffelse af elbiler
Elbilerne er allerede blevet en del af bybilledet og kan nu oplades overalt i landet; i byerne, på pladserne, i indkøbscentre og snart også
langs motorvejene. Elbilen spiller en vigtig rolle i fremtidens grønne transport og i 2014 forventes næsten 1.500 nye elbiler indregistreret.
Det vælter ud med nye modeller fra bilproducenterne til priser for næsten enhver kommunal- og virksomheds-pengepung. Der er afgiftsfritagelse for elbiler
frem til i hvert fald ultimo 2015, og såvel virksomheder som kommuner integrerer i stigende grad
elbilen i deres transport-løsninger. Og elbilerne kan både købes og leases.
Der er med andre ord næsten ingen undskyldninger for virksomheder og kommuner til ikke at anskaffe og
integrere elbiler i deres flådestyring.

Deltag i informationsmøde i Kolding den 15. september kl. 12.30 - 15.00
- og bliv gratis opdateret med elbilens værdiskabelse og hør mere om mulighederne for at sikre din virksomhed/kommune op til 20.000 kr. i tilskud til hver
planlagt elbil-anskaffelse i 2015. Det er nu, hvis du vil sikre dig tilskud i 2015!
Koldings borgmester Jørn Petersen indleder med kommunens elbil-strategi og erfaringer, og efter mødet kan deltagerne prøvekøre rappe elbiler og
netværke.
Læs mere om det spændende arrangement HER (/Files/files/dokumenter/Program infomøde elbil Partnerskabsprojektet 15 sept 2014.pdf)og sikr dig en
plads eller to ved hurtig tilmelding.
Arrangementet er arrangeret af ProjectZero i samarbejde med Insero e-mobility og Dansk Elbil Alliance. Partnerskabet driver ligeledes tilskudsprojektet for
Østjylland og Region Syddanmark.
20. august 2014

20. august 2014

Tilmelding
Tilmelding til elbil informations-arrangementet skal ske senest den 8. september 2014 til Morten Bertelsen på mobe@insero.dk
(http://mobe@insero.dk)

VUC Sønderjylland integrerer elbilen

4 elbiler til Sønderborg Kommune

For yderligere oplysninger
Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk (http://peter.rathje@projectzero.dk)
+45 4040 8636
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