Elbiler sparker r..
Elbiler har længe haft ry for at være for dyre, men efter et par års indkøring i Københavns Kommunes bilpark har kommunen haft held til at
presse priserne ned, skriver Politiken. Prisen for at lease elbiler er for kommuner nu den samme som for benzinbiler, 2.600 kroner om
måneden, men elbilen bruger typisk kun for 500 kr. strøm mod benzinbilens 1.500 kr. til fossilt brændstof.

Elbiler er det optimale valg
- Det er enormt opløftende, at elbilerne i dag er det optimale valg, selv hvis man ser det i et økonomisk perspektiv, siger Morten
Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i København til Politiken.
Han sigter derfor mod at mere end fordoble antallet af elbiler på under halvandet år; fra 124 i dag - mod 162 benzinbiler - til 251
inden udgangen af næste år.
Samtidig er København ved at indgå et indkøbs-samarbejde om leasing eller køb af elbiler med andre kommuner og regioner for at holde priserne nede.
Foreløbig har 12 meldt sig, blandt andet Region Hovedstaden og Horsens, Holbæk og Herlev.

Deltag på gratis elbil-seminar og få tilskud på 20.000 kr. i 2015
Hør om erfaringerne fra Københavns Kommune og mulighederne for at få 20.000 kr. i tilskud. Tilbuddet gælder virksomheders og kommuners elbilanskaffelser i 2015.

Deltag på elbil-seminar hos SE Big Blue i Kolding

den 15. september kl. 12.30 - 15.00
Det er nu, hvis du overvejer at køre grønt og sikre dig tilskud i 2015!
Læs mere om det spændende arrangement HER (/Files/files/dokumenter/Program infomøde Partnerskabsprojektet 15 sept 2014.pdf)
Der er stadig enkelte ledige pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Tilmeld dig derfor straks ved at kontakte Morten Bertelsen på
mobe@insero.dk (http://mobe@insero.dk).
Arrangementet er arrangeret af ProjectZero i samarbejde med Insero e-mobility og Dansk Elbil Alliance. Partnerskabet driver ligeledes
tilskudsprojektet for Østjylland og Region Syddanmark.
10. september 2014

10. september 2014

For yderligere oplysninger
Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk (http://peter.rathje@projectzero.dk)
40 40 86 36

Fakta om elbiler
Få flere elbil fakta HER (/Files/files/dokumenter/Fakta om elbiler september 2014.pdf)
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