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Laddar för snål rallykörning
Världens snålaste elbilsrally, Oresund Electric Car Rally/OECR lockar i år
rekordmånga deltagare. Rallyt som körs i helgen den 20–21 september
startar på lördag i Köpenhamn. Mitsubishi kommer att delta med en
Outlander Plug-In Hybrid som kommer att köras av samarbetspartnern och
äventyrerskan Renata Chlumska.
Intresset för elbilar och laddhybrider ökar snabbt. Att bilarna och tekniken
berör fler än någonsin märks på Oresund Electric Car Rally, som snabbt blev
fulltecknat.
– Vi är fullständigt överväldigade! Elbilar och laddhybrider är inte längre
bara för entusiaster. Intresset ökar och i år har vi många starka
samarbetspartners bakom oss, konstaterar rallyts projektledare Per Lundgren.
Det stora intresset har gjort att antalet medverkande bilar höjts från tidigare
60 stycken till i år, 70 stycken. OECR är öppet för företag och privatpersoner
och lockar den danska och svenska elbilseliten med många beslutsfattare och
politiker. Huvudarrangör är det politiska samarbetsorganet
Öresundskommittén som vill lyfta fram den dynamiska och gröna
Öresundsregionen.
Att elbilarna är extremt ekonomiska att köra poängteras i OECR där
energiförbrukningen mäts efter första dagens etapp som startar i Köpenhamn
på lördag. Lägsta förbrukning vinner. Söndagens körning på den svenska
sidan innehåller olika orienterings- och precisionsmoment. Målgång och
prisutdelning sker i Malmö på söndag eftermiddag.
För mer information: www.oecr.org
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Åtta års garanti
Mitsubishi har åtta års garanti på alla personbilar som säljs i Sverige. Den
långa garantin ger bilköparna fler bekymmersfria mil, ett tryggare köp och
bättre andrahandsvärde. Garantin följer bilen i åtta år eller upp till 15 000 mil
och gäller för alla Mitsubishis personbilar.
Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC
Bilar Sverige AB har 33 anställda och ett nätverk av 73 återförsäljare och
närmare 100 serviceverkstäder runt om i Sverige. Mer information finns på
www.mitsubishimotors.se och på www.mitsubishibloggen.se.
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige 0705806 806 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

MMC Bilar Sverige AB är generalagent för Mitsubishi Motors personbilar och
lätta lastbilar i Sverige. Mitsubishi är Japans äldsta biltillverkare och firade 90
år 2007. Huvudkontoret med 32 anställda, finns i Sollentuna utanför
Stockholm. Cirka 73 återförsäljare och närmare 100 auktoriserade verkstäder
finns runt om i landet.
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