Kom naar de Electric Experience dag en beleef zélf het elektrisch rijden!
zaterdag 20 januari 2018, Noorderhavenstraat en Lijmerij, Zutphen
ZUTPHEN - Elektrisch rijden is vooral erg leuk, zeggen de ervaren rijders. Steeds méér mensen
hebben interesse om elektrisch te gaan rijden. Het modellenaanbod neemt snel toe, de actieradius
wordt steeds groter en er komen steeds meer laadpalen en snelladers. De auto's worden steeds
betaalbaarder, maar ook elektrisch autodelen is sterk in opkomst. Kortom: elektrisch rijden is er nu
voor iedereen. Echter, er zijn nog veel vragen waarop antwoorden worden gezocht. Pas na echte
ervaring met het elektrisch rijden komt de overtuiging. Zien én doen is geloven.
Op zaterdag 20 januari 2018 organiseert de Stichting Oost Nederland Elektrisch daarom de emovia
Electric Experience dag. Tijdens deze dag kan iedere nieuwsgierige inwoner van Oost-Nederland
betrouwbare informatie halen over elektrisch rijden en zelf in allerlei verschillende 100%
elektrische automodellen proefrijden.
De emovia Electric Experience dag vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur in het hippe
Noorderhavenkwartier te Zutphen (direct achter het bus- en treinstation, naast de grote P+R
garage). Toegang is gratis. Op het evenementterrein zijn bij Driekant, BioToko, Het Koelhuis en De
Zutphensche Broodfabriek heerlijke happen en drankjes verkrijgbaar. Bij de ontvangstbalie in de
Zutphensche Broodfabriek krijgt iedere bezoeker een plattegrond van de emovia Electric
Experience. Op vertoon daarvan trakteert emovia iedere bezoeker op een gratis oliebol (op = op)
en kop koffie of thee.
100% elektrische auto’s, lichte bedrijfswagen en scooters
Vrijwel alle merken en modellen 100% elektrische auto’s zijn op de emovia Electric Experience
aanwezig. Denk aan BMW, Volkswagen, Tesla, Hyundai, Kia, smart, Renault en Nissan.

In veel van deze auto’s kan een proefrit door Zutphen worden gemaakt. Het totaalaanbod op de
emovia Electric Experience biedt een grote diversiteit aan modellen. Van kleine stadsauto's voor 2
personen tot grote gezinsauto's voor tot wel 7 personen. Er zijn bovendien elektrische lichte
bedrijfswagens van Nissan, Renault, Peugeot en Citroën, die tevens in een personenautoversie
leverbaar zijn.

Alle auto's zijn op het buitenterrein rondom de
Zutphensche Broodfabriek opgesteld op duidelijk
herkenbare plekken, die op de plattegrond zijn
aangegeven.
Elektrische scooters
Naast auto’s zijn er 100% elektrische scooters,
voorzien van moderne emissievrije techniek, maar
met een vintage uitstraling. De overstap naar
elektrisch scooter rijden levert een aanzienlijke
verbetering op voor de luchtkwaliteit in het stedelijk
gebied. Een elektrische scooter rijdt ook erg leuk en
is prettig in het gebruik.
De nieuwste modellen
Een aantal 100% elektrische automodellen is pas onlangs op de markt verschenen of heeft onlangs
een update gekregen met grotere actieradius. Ook deze modellen zijn op de emovia Electric
Experience te bewonderen, zoals bijvoorbeeld de extra sportieve BMW i3S. En daarnaast de
multifunctionele Citroën E-Berlingo Multispace en de Peugeot Partner Tepee Electric.
Autodelen: sterk in opkomst
Naast het totaalaanbod aan nieuwe auto's zijn op de emovia Electric Experience ook de 100%
elektrische deelauto's van Zutphen Energie en Elektrip te zien. Ook met deze deelauto's kan worden
proefgereden. Steeds meer mensen ontdekken hoe aantrekkelijk een deelauto is. Bij veel mensen
staat er een eigen (tweede) auto voor de deur en die kan vaak prima worden vervangen door
deelname in een elektrische deelauto. Maar ook voor mensen die jaarlijks maar weinig kilometers
maken of een smalle beurs hebben kan een deelauto een uitkomst zijn om toch af en toe te kunnen
autorijden. Deelauto's kunnen ook een sociale functie vervullen: in Apeldoorn bijvoorbeeld kunnen
ouderen dankzij de deelauto vaker op pad gaan. Met de betaalbare 'Pantoffeldienst' deelauto doen
ze boodschappen of gaan ze even op bezoek. Daarnaast is elektrisch autodelen interessant voor
organisaties die slimme mobiliteit willen bieden aan hun medewerkers. Zutphen Energie en Elektrip
leggen uit wat de voordelen zijn van een deelauto, wat het kost en hoe het werkt.
Informatiemarkt: meer dan autorijden
In de Zutphensche Broodfabriek is de Informatiemarkt van de emovia Electric Experience dag te
vinden. Hier kunnen geïnteresseerden terecht met al hun vragen over elektrisch rijden. Er zijn
ervaren elektrische rijders voor een goed en objectief gesprek.
Bij de verschillende informatietafels zijn
experts aanwezig op het gebied van
onderwerpen zoals opladen en laadpalen,
elektrische deelauto’s en elektrische scooters.
Ook zijn er stands van de energiecoöperaties
Zutphen Energie en LochemEnergie, die naast
het elektrisch rijden breder kijken op het
gebied van duurzame energie. Zij bieden energiecoaches en verschaffen informatie over thema’s
zoals zonnepanelen, woningisolatie, LED-verlichting en wind- en waterkrachtenergie.

De Informatiemarkt in de Zutphensche Broodfabriek wordt tijdens de emovia
Electric Experience duurzaam verwarmd door Vuurs.nl kachels, de schoonste
houtkachels ter wereld. Deze zijn op de Informatiemarkt in actie te zien en
medewerkers van Vuurs.nl staan de bezoekers te woord.
De Informatiemarkt toont ook een permanente (video)presentatie van alle
100% elektrische automodellen met detailinformatie. Ten slotte is er een
tafel waaraan de kinderen hun eigen elektrische auto (of prinsessenkasteel)
kunnen tekenen.
Win een gratis thuislaadpaal!
Iedere bezoeker die tijdens de emovia Electric Experience het besluit neemt
om een 100% elektrische auto aan te schaffen bij een van de deelnemende
(dealer)bedrijven maakt kans op een gratis thuislaadpaal t.w.v. €695,
beschikbaar gesteld door Ecotap.
Routebeschrijving en verdere details over de emovia Electric Experience zijn te vinden op de
website emovia.nl
emovia online en offline
Over de emovia Electric Experience wordt volop gecommuniceerd In de conventionele media en op
de emovia digitale kanalen. In aanloop tot het event wordt er voor emovia een vlog gemaakt. Ook
deze vlog is op de emovia kanalen terug te vinden.
Like, deel en retweet via de onderstaande links graag onze berichten, om zoveel mogelijk
bekendheid te geven aan de emovia Electric Experience en iedereen die interesse heeft een kans te
geven om het evenement te bezoeken!
Website: emovia.nl
E-mail: info@emovia.nl
Telefoon: 06 - 11 18 05 81
Contactpersoon: Nicoline Meutstege

Facebook: fb.me/emoviaNL
Twitter: twitter.com/emoviaNL
Instagram: instagram.com/emoviaNL
Youtube: youtube.com/emoviaNL

De emovia Electric Experience dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Clean
Tech Regio Stedendriehoek en de vele enthousiaste deelnemende partners.

emovia is een initiatief van de Stichting Oost Nederland Elektrisch, een non-profit organisatie. Om de
klimaatdoelstellingen te halen moet autorijden snel emissievrij worden. Reden waarom de stichting
met haar initiatief emovia de overstap naar elektrisch rijden makkelijker wil maken voor iedereen.
Elektrisch rijden is de sleutel tot een bredere controle over het totale, klimaatneutrale energiebeheer
van individuen en organisaties. Elektrisch rijden is bovendien om veel redenen leuk, aantrekkelijk en
voordelig, en daar wil emovia extra aandacht aan geven. De stichting beschikt over een grote
deskundigheid op het gebied van e-mobility en duurzaamheid, en heeft een neutrale positie tussen
zowel de fabrikanten, importeurs en dealers van elektrische voertuigen als de overheid en andere
beleidsorganisaties.
Stichting Oost Nederland Elektrisch
emovia - startpunt voor elektrisch rijden
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen

