EXCLUSIEF VOOR HET JANNINKKWARTIER:

ELEKTRISCHE MOBILITEIT MET
‘WE DRIVE SOLAR’ BIJ JE NIEUWE WONING
Wil je de vrijheid van een auto zonder er één te bezitten? Of staat jouw
tweede auto ook vaak stil, maar wil je niet afhankelijk zijn van één auto?
Alles is nu ook bereikbaar met de Tesla Model 3!

Wil je de vrijheid van een auto zonder er één te bezitten?

Met We Drive Solar heb je het gemak van een (extra) eigen

Of staat jouw tweede auto ook vaak stil, maar wil je niet

auto tegen een veel lagere prijs, zonder gedoe en je draagt

afhankelijk zijn van één auto? Alles is nu ook bereikbaar

bij aan een beter klimaat!

met de Tesla Model 3 en Renault ZOE van We Drive Solar!
We Drive Solar biedt je, als bewoner van het Janninkkwartier,

Goed geregeld
De verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Reserveren

toegang tot deze mobiliteit van de toekomst. Comfortabel

en openen gaat via een app. Bij je nieuwe woning is

en 100% op de kracht van de zon, dus heel duurzaam!

drie jaar één gratis rit van een halve dag per maand
inbegrepen met een auto van We Drive Solar.

Met de Tesla en de Renault kun je zowel korte ritten in de
buurt als lange ritten door heel Nederland en daar buiten

Wil je vaker rijden? Speciaal voor de nieuwbouw in het

maken. Nooit meer tanken, rijden op 100% schone energie

Janninkkwartier is er al een abonnement vanaf €49,- per

en het gemak van een eigen vaste parkeer/laadplek dichtbij

maand. Daarvoor rij je twee dagen per maand, met de

je woning. De ideale auto voor je zakelijke afspraak, sport-

gratis rit erbij zijn dat dus 2,5 dagen per maand. Gunstiger

wedstrijd, familiebezoek of weekendje weg.

dan het leasen of kopen van een eigen (extra) auto.

ZIN OM TE RIJDEN? CHECK WWW.WEDRIVESOLAR.NL

Contact: info@wedrivesolar.nl | Telefoon: 030-2671517

