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Mitsubishis nya el-bil har landat i Sverige
Mitsubishis el-bil, i MiEV, har anlänt och befinner sig nu på svensk mark för
första gången. Bilen är i Sverige under ett par månader för exklusiva
visningar och testkörningar.
- Nu finns vår elbil för första gången i Sverige. Men innan elbilar kan introduceras
på den svenska marknaden måste två saker lösas. Den ena är infrastrukturen. Det
behöver byggas laddningsstationer i de tio-tolv största städerna och
snabbladdningsstationer längs de större Europavägarna. Den andra är
stimulansåtgärder från regeringen som uppmuntrar organisationer och
privatpersoner att investera i elbilar, som de infört i Norge. Där är elbilarna
nästan helt skattebefriade för att minska koldioxidutsläppen, säger Thomas

Holm, vd för Mitsubishi Motors i Sverige.
i MiEV är med sina knappt 3,5 meter en 4-sitsig bil som till hundra procent
drivs av el genom lithium-jonbatterier. Bilen är fulladdad efter cirka 6 timmar
via vårt normala elnät och når då cirka 16 mil. Den går också att snabbladda
på 40 minuter med ett snabbladdningsaggregat.
Bilen kommer att ha försäljningspremiär i Japan under 2009 och beräknas
komma till Sverige och Europa för försäljning redan under 2010.
Fakta om i MiEV
Längd: 3,40 m
Vikt: 1080 kg
Antal personer: 4
Max hastighet: 130 km/h
Räckvidd: 160 km
Effekt: 47 kW/64 hk
Batteri: Lithium-jon
Vridmoment: 180 Nm
Fakta om Mitsubishi
Mitsubishi Motors säljs i Sverige via SC Auto Sweden AB. Företagets svenska
huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. SC Auto Sweden AB har
25 anställda och ett nätverk av 50 återförsäljare och 100 serviceverkstäder i
Sverige. www.mitsubishimotors.se.
För mer information, kontakta:
Lotta Thulin, PR/Information, Mitsubishi Motors/SC Auto Sweden AB
08-474 54 51, 0705-806 806 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

eller
Thomas Holm, vd, Mitsubishi Motors/SC Auto Sweden AB
08-474 54 88, 0703- 481 610 eller thomas.holm@mitsubishimotors.se

Om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm.
MMC Bilar Sverige AB har ett nätverk av 73 återförsäljare och 85
serviceverkstäder runt om i Sverige.
Mer information finns på www.mitsubishimotors.se
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