goed voo
r
milieu en
VOORDELIG

Met Elektrip rij je een nieuwe, elektrische auto zonder zelf een auto
aan te schaffen! Een moderne Smart, Renault Zoë of Nissan Leaf!
Benieuwd? Lees deze folder of bezoek www.Elektrip.nl

Elektrip is het autorijden
Wil je af en toe een auto gebruiken maar vind je een eigen (tweede) auto
te duur en niet goed voor het milieu? Dan is Elektrip ideaal: de elektrische
deelauto! Met Elektrip biedt LochemEnergie een mix van nieuwe concepten:
private lease, auto delen en emissievrij rijden. Het autorijden van deze tijd!
Een auto is een heel erg gemakkelijk... maar wist je dat de gemiddelde auto in
Nederland 23 van de 24 uur per dag stilstaat? Dat kan toch slimmer, voordeliger
én milieuvriendelijker.
Wie met Elektrip rijdt
• hoeft zelf niet te investeren in een eigen auto
• krijgt niet te maken met onverwachte kosten
• rijdt volledig elektrisch en dus emissievrij

Heb je de kosten van je auto wel eens opgeteld?
De aanschafkosten (mogelijk een lening met rente), jaarlijkse afschrijving,
onderhoudskosten, verzekering, wegenbelasting ...
De Consumentenbond begroot de vaste kosten van een kleine tweede auto op
circa € 250 per maand. Daar komen de brandstofkosten nog bij!

van deze tijd...

Elektrip
geeft
VRIJHEID

Elektrip heeft voor jou:
• een twee- of vierpersoons deelauto klaar staan,  
op meerdere plekken in de gemeente Lochem;
• een efficiënt reserveringssysteem op Elektrip.nl,
• bij elke reservering gratis een volle accu inbegrepen;
dus geen brandstofkosten.
Hoe werkt Elektrip?
Je reserveert super snel een elektrische deelauto op onze website
www.elektrip.nl.
JOUW ABONNEMENT
Elektrip werkt met abonnementen, maar zonder abonnement kun je ook een
auto reserveren. Als abonnee bepaal je zelf de omvang van jouw abonnement.
Kijk voor tarieven op www.elektrip.nl.
Het lidmaatschap van LochemEnergie kost €25,50 per jaar.

SUPER SNEL reserveren Elektrip.nl

Een auto adopteren
Samen met buren of vrienden een auto adopteren. Ook dat kan bij Elektrip. Het
dagelijkse gebruik regelt de groep dan helemaal zelf met elkaar. Voor vragen of
advies kunt u contact opnemen met Elektrip.

De auto’s van Elektrip
Onze voertuigen zijn stuk voor stuk 100% elektrisch. Het zijn auto’s met de
modernste technieken.

Smart for two
vanaf € 12,95

Renault Zoë
vanaf € 18,95

Nissan Leaf
vanaf € 18,95

OPLADEN
Het bereik van deze elektrische auto’s varieert van 80 tot 130 kilometers op
één volle accu. Heb je een keer niet genoeg aan deze actieradius, maak dan
gebruik van een laadpunt. Het aantal laadpunten groeit explosief. Al onze
deelauto’s hebben daarvoor een snellaadkabel.
Losse verhuur
Heb je maar sporadisch een auto nodig? Ook dan kun je bij Elektrip
terecht. Een auto één dag huren inclusief één volle accu is al mogelijk
vanaf € 24,95 per dag. Voor tariefinfo en voorwaarden: bezoek onze site
www.Elektrip.nl

SUPER SNEL reserveren Elektrip.nl
Waar komt Elektrip vandaan? Elektrip is een product van LochemEnergie.
Een burgerinitiatief dat in de gemeente Lochem werkt aan de
opwek van eigen groene energie. energiebesparing en slimme mobiliteitsoplossingen zoals Elektrip. Voor meer informatie: lochemenergie.net

