UW MOBILITEIT
Wees onderdeel van de verandering

ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Geniet op elk moment van de flexibiliteit van een elektrische auto.
Plan uw korte of lange ritten zonder zorgen!
De voordelen:
• De elektrische motor is efficiënter en heeft minder onderhoud nodig
• De automatische transmissie zorgt voor een rijervaring die is
afgestemd op uw wegtype (stad / buiten de stad)
• Elektrische auto’s geven u zonder problemen toegang tot
ZTL-gebieden of ECOPASS en kunnen in de milieuzones
geparkeerd worden.
• U kunt op elk moment reizen zonder dat u zich zorgen hoeft te
maken over eventuele rijverboden.
• De batterij is uw nieuwe tank, elektriciteit uw nieuwe brandstof.
Stimuleer duurzame mobiliteit van de toekomst
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Stedelijke wegen
Het gemiddelde aantal kilometers dat in een stad gereden wordt is niet meer dan vijftig
kilometer per dag. Volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen zijn uitermate
geschikt voor stedelijke ritten. Tussentijds opladen is hierbij veelal niet nodig. Indien dit
wel nodig is kunt u ervoor kiezen om dit in de stad te doen of bij een laadpunt daarbuiten.
Binnen de stad opladen is comfortabeler en goedkoper, waar openbare oplaadstations
flexibiliteit garanderen door het brede netwerk van oplaadpunten. U kunt kiezen wat
aansluit bij uw behoeften.

Buitenstedelijke wegen
Door uw boordcomputer in te stellen krijgt u automatisch de eenvoudigste
route voorgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de authonomie van het
voertuig en de beschikbare oplaadpunten langs de route. Op basis van uw rijstijl
verandert de route in realtime. Door het monitoren van de route, rijstijl en accustand
wordt u tijdig gewaarschuwd. Wat resulteert in vermindering van het risico om zonder
stroomt te komen te zitten.

Bij een lease overeenkomst zit alles inbegrepen in de maandelijkse vergoeding.
U kunt in alle vrijheid van uw elektrische auto genieten. De optimale rijervaring,
waarbij u bijdraagt aan het milieu. Het kan met een Leasys mobiliteitsoplossing.

