
E Car 333 in wereldpremière onthuld
zien dat de batterij voldoendeJohn De Weert uit aan MetroBRUSSEL Onder de vleu

is opgeladen verklaart DeDaarnaast kan je de E Car volgels van het autosalon is
ledig personaliseren Een rode E Car 333 de eerste Weert

Eind dit jaar start de producze auto met paars dak of fellevolledige elektrische én
tie maar de auto kan nu alprints Het is allemaal mogeBelgische auto voorge
besteld worden Vanaf 2016lijk En wat meer is deze austeld Ecologische auto s
mikken we op zo n 100 a 150to is volledig Belgischzijn de toekomst Het
wagens per jaar aldus DeJohn De Weert maakt zichwordt tijd dat we daar

sterk dat de elektrische wa Weertwerk van maken
Of de E Car in 2016 echtgen voor een breed publiek
zichtbaar zal zijn op de baanbestemd is Zo kan de batterijDe naam E Car 333 staat

valt nog af te wachten aangegewoon thuis opgeladen worvoor drie wielen drie zit
zien de wagen nog niet gehodenplaatsen en de 300 kilometer
mologeerd isDe basisprijs voor de E Car zaldie de wagen kan afleggen op
Desondanks gelooft De Weertonder de 20 000 euro liggenéén laadbeurt De driewieler

sterk in het project Elektrien zal beschikbaar zijn in verziet er niet alleen futuristisch

sche wagens zijn de toeschillende varianten gaandeuit hij is het ook Hij is bijna
komst We moeten Moedervan coupé tot cabrio en pickhelemaal gemaakt uit gerecy
Natuur beschermen dus hetup De E Car is geschikt voorcleerd materiaal en alle tech
wordt hoog tijd dat we daariedereen zeker voor pendenologieën in de auto zijn
werk van makenlaars en mensen die in eenvooruitstrevend De spiegels

stad wonen Als je naar de zeewerken bijvoorbeeld ook als
Liesbeth De Cortewilt reizen moet je enkelcamera legt woordvoerder
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