Pressmeddelande den 7 maj 2018

ELOPED LANSERAR ELBIL FÖR HELA FAMILJEN
I maj lanserar Eloped ett helt nytt produktsortiment inom elfordon som värnar om en hållbar livsstil
för hela familjen. Det här uppmärksammas med event i Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst
fokus får elbilen Eloped EZ1 (Emission Zero) som är framtidens elbil för staden.
Elopeds filosofi är att ett fordon ger frihet, oavsett om man på egen hand ska ta sig till mataffären,
fotbollsträningen eller pendla till jobbet. Det finns dock ett problem. Antalet fossildrivna fordon ökar
årligen i Sverige, vilket leder till utsläpp av föroreningar och trängre städer. Samtidigt har Sverige en
uttalad nationell ambition om att kraftigt minska den fossilberoende fordonsflottan till år 2030. Eloped
vill hjälpa till att vända trenden och verka för en hållbar livsstil – för hela familjen. Vi menar att
elfordon en viktig pusselbit i framtidens transportsystem och lanserar därför nu ett komplett
elfordonssortiment designat för det skandinaviska klimatet och som täcker hela familjens behov.
Följande produktområden lanseras:
•

•

•

•

•

Elbil
Eloped EZ1 är elbilen för staden med en topphastighet på 60 km/h. Perfekt för hela familjen
att använda mellan hemmet och jobbet likväl som till och från träningen. Räckvidden når upp
till hela 20 mil.
Elmoped
Våra egendesignade elmopeder finns i fyra olika modeller och vänder sig till alla åldrar. Helt
ljudlösa och utan avgaser. Räckvidd på mellan 6-8 mil.
Elmotorcykel
I samarbete med spanska tillverkaren Volta lanserar vi elmotorcyklar i Sverige med en
räckvidd på upp till 10 mil och en toppfart på 120 km/h.
Promenadscooter
Våra eldrivna promenadscooters hjälper brukaren till att själv så länge som möjligt kunna
sköta sin vardag utan att vara beroende av samhällets servicefunktioner.
Elcykel
I samarbete med spanska tillverkaren Bultaco lanserar vi sportiga elcyklar i Sverige för
användning i såväl naturen som i staden.

Lär känna produkterna, ställ frågor och passa på att provköra.
Vi bjuder in er till följande event:
• Malmö, Huvudkontoret, Jägersrovägen 219, 213 77 Malmö
Datum: 28 maj kl. 10.00-14.00
•

Göteborg, Scandic Backadal, Bäckebolsvägen 4, 422 53 Hisings Backa
Datum: 30 maj kl. 10.00-14.00

•

Stockholm, Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2, 141 75 Kungens Kurva
Datum: 1 juni kl. 10.00-14.00

Eloped AB är en distributör av elfordon och har sitt huvudkontor i Malmö. Vi har erbjudit elfordon tillsammans
med service och teknisk expertis i över tio år. Vi innehar ett stort återförsäljarnätverk över hela Sverige för närhet
till kunden och erbjuder även försäljning genom vår e-handel. Besök vår hemsida www.eloped.eu för att läsa mer.
Där hittar du information om våra produkter, vår vision och vårt miljöarbete.
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