
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.

Feestmoment van MisterGreen (1.000ste Tesla
in de vloot) opgemerkt door Elon Musk
Dat het goed gaat met de elektrische auto zal niemand zijn ontgaan. Enige tijd geleden werd er

door ons en andere media al geschreven over het feit dat er in het eerste kwartaal van dit jaar al

meer dan twee keer zoveel elektrische auto’s werden verkocht vergeleken met het eerste

kwartaal van 2017. Nu is er nog een feestmoment: MisterGreen’s duizendste Tesla in de lease.

Dit feestmoment is niet onopgemerkt gebleven door Elon Musk.

De missie van MisterGreen

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 voor elektrische auto's aan

te bieden. Vanaf 2012 zijn we begonnen met het aanbieden van leasecontracten voor de Tesla

Model S gevolgd door de Tesla Model X en natuurlijk straks ook de Tesla Model 3. Nu kunnen

we in 2018 dus de duizendste Tesla in onze vloot verwelkomen. Een mooi moment om bij stil te

staan en over te Tweeten.

Elon Musk viert ons feestmoment mee

Elon Musk staat erom bekend dat hij veel gebruik maakt van Twitter en ook wel eens reageert

op Tweets van klanten. Wij hadden dit genoegen tot op heden nog niet gehad. Totdat we opeens

een ‘like’ van ‘the man himself’ voorbij zagen komen op onze Tweet. Helaas was het geen reactie,

anders hadden we hem meteen kunnen vragen naar de verwachte eerste levering van de Tesla

Model 3 in Nederland. Maar wie weet krijgen we deze kans nog in de toekomst!

https://twitter.com/elonmusk/likes?lang=nl
https://twitter.com/MisterGreenEV/status/1026203729438097408


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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