I h a d a d r ea m …
Invoerder en verdeler van elektrische voertuigen

Proper
Praktisch
Economisch

GREEN MOBIL NV heeft als missie: duurzame mobiliteit helpen
ontwikkelen door de invoer en verdeling van uitsluitend propere
en stille elektrische voertuigen.

Droom…

GREEN MOBIL NV is de exclusieve verdeler van REVA in België
en Luxemburg en werkt samen met EV-specialisten in
Antwerpen, Brussel, Luik en binnenkort ook Luxemburg.

… rustige en propere steden waar de voertuigen geruisloos
voorbijglijden zonder enige uitstoot. Steden waar je de vogeltjes
kan horen fluiten en waar je zuivere lucht kan inademen.
Kortom, daar waar de natuur opnieuw een plaats krijgt…
Deze droom is nu werkelijkheid geworden, dankzij de REVA,
de best verkopende elektrische wagen ter wereld.
De REVA is heel stil en helemaal uitstootvrij. Als bonus helpt
hij mee tegen de klimaatverandering: de elektriciteit die wordt
verbruikt veroorzaakt ong. 4 keer minder CO2 uitstoot dan de
properste verbrandingsmotoren… en bijna geen CO2 wanneer
u hem oplaadt met groene of thermonucleaire stroom!

Contact
GREEN MOBIL NV
Kantoor : Louis Bertrandlaan, 104 #34F – 1030 Brussel
Tel.: 0497-51 52 00 - 0475-55 20 26 – Fax: 02-307 47 04
2008@greenmobil.eu – www.greenmobil.eu

www.reva-car.be

Maatschappelijke zetel en post: Jeannelaan, 2A – 1050 Brussel
Verdeeld door
Verantwoordelijke uitgever: Jacques de Selliers – Gedrukt op 50% gerecycleerd en 50% FSC papier.

D e R E V A , e e n d r o o m i n d e st a d !

Specificaties

K le u r e n
Drie metallic basiskleuren:

U kan kiezen uit twee versies:
Ø REVA i : met loodbatterijen… Super-zuinig!
Ø REVA L-ion : met Lithium-ion batterijen…
Dé TOP-technologie!

Technische g egevens:
Geruisloos en zonder uitstoot respecteert hij het stadsmilieu.
Klein, vinnig en licht glijdt hij moeiteloos door het verkeer en
je kunt hem parkeren op de kleinste plaatsen.
De gemiddelde autonomie laat u makkelijk alle dagelijkse
shopping-runs en verplaatsingen naar, en in de stad of kleine
landelijke trips maken. En de topsnelheid van 80 km/h maakt
het zelfs mogelijk om de snelweg te gebruiken. De REVA is:

Veilig:

- Anti-crash protectie, goede wegligging en remmen
- 50 Mio. Kilometers zonder zwaar gekwetsten.

Betrouwbaar : - Weinig bewegende delen
- Bewezen op de weg sinds 2001
- Op de Europese markt sinds 2003.

Praktisch: - 3 deuren, 2 volwassenen + 2 kinderen
- Grote koffer bij neergeklapte achterbank.

Vinnig:

Zuinig:

- Heel kort en bijzonder smal
- Uitzonderlijk korte draaicirkel
- Geen versnellingsbak of koppeling.

- Verbruik: 0,50 € tot 2€ per 100 km.
- Jaarlijkse rijtaks: 0 €.

Arrow Silver

Envy Blue

Twee optie-kleuren:

·
·
·
·

Motor: 13 kW Wisselstroom Inductie (onderhoudsvrij)
Topsnelheid: 80 km/h
Batterijen: 48 V, 200 Ah
Autonomie: REVA i : 80 km nominaal (40 tot 90 km reëel),
REVA L-ION : 120 km nominaal (70 tot 130 km reëel).
· Elektrische verbruik: REVA i : 11 kWh/100km nominaal
REVA L-ION: 10 kWh/100km nominaal.
· Opladen: - via normaal stopcontact (16 A)
- 40% in 1u, 100% in 8u.
- REVA L-ION: Optionele externe snel-lader (1u).

Midnight Black

Cherry Red

Angel White

Combineer zelf:

· Afmetingen: 2,64 m x 1,32 m, h = 1,51 m
· Draaicirkel : 3,5 m
· Leeg gewicht: REVA i: 675 kg (395 kg zonder batterijen)
REVA L-ION: 525 kg (395 kg zonder batterijen)
· Lading: 2 volwassenen + 2 kinderen (275 kg)
· Homologatie: zware vierwieler (moto-platen, rijbewijs B).
· En vooral:

Z E RO E M I S S I O N!

En ook : elke mogelijke kleur naar keuze…

Personaliseer uw REVA…
Een grote keuze opties waaronder:
· Radio-CD-MP3 met of zonder Bluetooth
· Deluxe antraciet deurpanelen
· Leder of Alcantara bekleding
· Interieurkleuren naar keuze
· Alu-velgen (diverse)
· Afstandsbediening
· Open dak
· Airco

De REVA voor uw publiciteit …
Kies uw prints, kleuren en opdruk:
uw REVA zal niet onopgemerkt voorbij gaan!

