ELBILINFORMATIONSCENTER
Introduktion til og information om elbiler og ladeløsninger, og
mulighed for at prøve en elbil.
Et tilbud til virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Få besøg af et elbil-informationscenter
Overvejer din virksomhed elbiler? Er elbiler en del af jeres fremtidige strategi, eller er I bare nysgerrige og vil
vide mere om fremtidens grønne transportløsninger? Så er det en ide at få besøg af elbilinformationscentret.
Elbil-centret er en mobil og bemandet enhed, som kommer ud til offentlige og private virksomheder, som er
nysgerrige efter at vide mere om en af fremtidens grønne transportløsninger. Elbiler er stadig ”nyt land” for
de fleste og det kan være svært at danne sig et overblik over mulighederne. Derfor kan et besøg af vores
elbil-informationscenter give netop din virksomhed viden og erfaringer med elbiler – i forhold til rækkevidde,
økonomi og miljøforhold.
Elbil-informationscentret giver dig og dine kollegaer viden om og erfaring med:
•
•
•
•

Praktiske forhold ved at køre elbil (rækkevidde, opladning, nuværende og kommende elbiler på
markedet), og vejledning om elbiler og alt hvad der er af øvrige ydelser omkring det at eje en elbil.
Økonomiske forhold ved at skifte fra benzin- eller dieselbil til elbil (bl.a. økonomiske
konsekvensberegninger med udgangspunkt i din virksomhed, priser m.v.)
Miljømæssige forhold ved at skifte fra benzin- eller dieselbil til elbil (bl.a. CO2-beregninger).
Prøvekørsel af en elbil. I får selvfølgelig mulighed for at prøvekøre en elbil.

Hvad koster det?
I får en bemandet stand med den seneste viden og erfaringer om elbiler og dermed en introduktion til
guide og værktøjer, som kan hjælpe jer videre frem mod en grønnere transportløsning. Endvidere får I
naturligvis mulighed for at prøvekøre en elbil. Prisen er normalt 7.500 kr. ekskl. moms for et arrangement på
fire timer. Høje-Taastrup Kommune har dog valgt at tilbyde elbil-informationscentret til virksomheder i
kommunen uden beregning!

Benyt tilbuddet
Benyt tilbuddet ved at kontakte:
Elbilkonsulent
Martin Messer Thomsen
mmt@evtest.dk
Mob. 27 21 13 38
Ved bestilling oplyses navn på virksomhed og kontaktperson samt ønsket tidspunkt.
Bemærk at der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle princippet.

Elbiler.nu
Elbil-centret understøttes af www.elbiler.nu, hvor der findes gode historier fra elbil-brugere, videomateriale,
samt en guide ”Er du elbilparat?”. Hjemmesiden har desuden en økonomi- og miljøberegner, som giver
mulighed for at regne på de samlede omkostninger ved at køre i elbil, i forhold til udvalgte benzin og
dieselbiler. Elbiler.nu er udviklet i tæt samarbejde med FDM. Beregneren er udarbejdet af Teknologisk
Institut i samarbejde med Dansk Elbil Alliance.

Om elbil-informationscentret
Elbil-informationscentret er udviklet af Høje-Taastrup Kommune som en del af det EU-finansierede projekt Emobility NSR. Projektets mål er at skabe opmærksomhed og interesse for e-mobilitet, det vil sige eldreven
transport. Det sker ved at tilbyde borgere og virksomheder personlig og uvildig vejledning om elbiler, elcykler
og andre e-mobilitetsløsninger.

