You You’s Tesla Model 3 gespot bij MisterGreen
De Amerikaans-Chinese You You is momenteel bezig met een roadtrip over de hele wereld met
zijn Tesla Model 3. We hebben gevraagd of hij ook bij MisterGreen langs wilde komen voor een
praatje, de kans om even in de Model 3 te zitten en wat foto’s te schieten van deze prachtige
auto. Lees verder!
You You heeft deze roadtrip ondernomen om andere mensen in de VS, Canada en Europa die
ook een Tesla Model 3 hebben besteld in het echt te laten bekijken. Zijn avonturen zijn te volgen
via Facebook op de pagina ‘Tesla Model 3 Roadtrip.

Eerste indruk van de Tesla Model 3 volgens MisterGreen
De Tesla Model 3 is in het echt nog mooier dan op de foto’s. De auto is een perfecte, iets
kleinere, meer Europese doorvertaling van de Tesla Model S. Wat betreft luxe stelde de Model 3
ook zeker niet teleur. De auto valt weliswaar onder de Model S maar dat doet niet af aan de luxe.
Het interieur is mooi afgewerkt en heeft een minimalistisch design. Het touchscreen is
horizontaal geplaatst in plaats van verticaal en reageert zeer snel op aanrakingen. Deze auto
gaat gegarandeerd een hit worden.
Co-founder van MisterGreen Mark Schreurs (te zien op de foto) viel het volgende op aan de
Tesla Model 3:

“De Tesla Model 3 past precies in de vraag van onze leaserijders, een iets
kleinere en goedkopere versie van de Model S.”
— Mark Schreurs co-founder van MisterGreen

OVER MISTERGREEN DIRECT

MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit is! Om dit te bereiken
zijn we in 2008 gestart met onze missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen, door complete en
betrouwbare leasecontracten aan te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook

een economisch voordeel. Elektrisch rijden is namelijk een stuk goedkoper dan op benzine of diesel.

Wat doen we?
We maken elektrisch leasen toegankelijk en transparant. Met MisterGreen Direct kun je binnen 5 minuten vanaf
je smartphone een nieuwe elektrische leaseauto bestellen. Zo maken wij het afsluiten van een leasecontract een
prettig en overzichtelijk proces waarbij je zelf de controle behoudt. Via de online chat en onze slimme support
omgeving heb je zelfs ‘s avonds en in het weekend toegang de klantenservice. Als klant van MisterGreen Direct
kies je niet alleen voor een elektrische auto, je kiest ook voor een duurzame partner in elektrisch leasen.
Waarom doen we dit?
Het negatieve effect van rijden op fossiele brandstoffen is iedere dag merkbaar. Onze kinderen groeien op in een
wereld die hen vervuild is gegeven. Dit is het resultaat van een groeiende wereldeconomie geleid door grote
energieconcerns als Shell, Exxon Mobil en BP. Samen kunnen wij dit stoppen door massaal over te stappen op
elektrische auto’s. De techniek om te rijden op zonlicht en windenergie is voorhanden, laten we er gebruik van
maken!
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