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Eindeloze mobiliteit
met de kracht van de zon
300 kilometer op één batterij en je eigen laad-parkeerplek
die bovendien ook nog eens onderdeel is van het
wijkenergiesysteem van de toekomst. Dit is We Drive Solar.

Een elektrische auto op
zonnestroom
We Drive Solar biedt
elektrisch rijden met de
kracht van de zon. De
auto wordt slim geladen met
lokale zonnestroom en vormt
daarmee de basis van een
nieuw 100% duurzaam
wijkenergiesysteem van de
toekomst.

Altijd de auto als je hem
nodig hebt
Met We Drive Solar
heb je altijd
beschikking over een
auto bij jou in de
buurt, op die momenten dat jij
de auto nodig hebt.

Betaalbaar én 300 km bereik
We Drive Solar maakt
gebruik van de
allernieuwste Renault
ZOE. Deze comfortabele auto
maakt elektrisch rijden voor
veel mensen ideaal, vanwege
een bereik van 300 km op één
batterijlading. Hiermee wordt
heel Nederland bereikbaar
met de kracht van de zon.

Gedeelde kosten
Slim rijden door kosten
te delen, dat is
We Drive Solar.
Het instaptarief is
€ 99,- per maand.

!

Van lunchafspraak,
familiebezoek tot een
weekendje weg.

!

De verzekering, onderhoud en
de administratie zijn daarbij
inbegrepen en gelijk goed
geregeld.

Eigen laad- en parkeerplek
Bij We Drive Solar is het
laden en parkeren
geregeld! Iedere auto
heeft een eigen We Drive Solar
laadpunt in de buurt.
Nooit meer zoeken dus naar
een beschikbare laadpaal of
een parkeerplek als je thuis
komt.

hebt en ben je van niemand
afhankelijk.

!
!
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Dit unieke We Drive Solar
laadpunt is bovendien
onderdeel van het
wijkenergiesysteem van de
toekomst.

!

Een app om te delen
Autosleutels heb je niet
meer nodig.
Reserveren, openen en
sluiten gaat via je smartphone.
Zo kun je vlot een auto
reserveren als jij hem nodig

!
-

Altijd beschikking over een auto op het
moment dat jij die nodig hebt

-

Verzekering, administratie en onderhoud
zijn goed geregeld

-

100% schone en bovendien comfortabele,
nieuwe auto

-

300 kilometer bereik en bij alle laadpunten op
te laden

-

Je eigen laad-/parkeerplek

-

Reserveren en openen via een app

!

Ja, ik heb belangstelling
Naam
Adres
Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoon

!!

1 Ik overweeg het volgende We Drive Solar abonnement
abonnement

- omcirkel de keuze

maandbedrag

km/jaar

elektravoorschot

€ 99

2.500

+ € 12,50 / maand

Solar Plus

€ 118,75

3.000

+ € 15,00 / maand

Solar Gold

€ 147,90

3.750

+ € 18,75 / maand

Solar Max

€ 196,25

5.000

+ € 25,00 / maand

Solar

Je abonnement geeft recht op bepaalde beschikbare tijd om de auto te gebruiken.

2 Ik verdien een tegoed voor gratis rijden per nieuwe deelnemer die ik aandraag
- geef mailadressen op

3 Kenmerken
Auto

Renault ZOE Q90 kleur wit. 5-persoonsauto, 300 kilometer, airco,
TomTom-navigatie, bluetooth en parkeersensoren.

Contractduur

1 jaar.

Parkeervergunning

Geldt betaald parkeren in je buurt, dan betaal je € 2,50 per maand.

Inbegrepen

WA + Casco verzekering (eigen risico € 350)
onderhoud en pechhulp.

Meer rijden?

Extra kilometers voor € 0,12.
Alle bedragen zijn inclusief btw.

www.wedrivesolar.nl
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