
OVER 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 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. Bij MisterGreen kun je binnen 5 minuten vanaf je
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Contracten voor elektrische vliegtuigen
MisterGreen getekend!
Afgelopen donderdag schreven we dat elektrisch vliegen naar je vakantie binnen twee jaar

mogelijk is. Dit leverde ons duizenden reacties op! Zojuist zijn de contracten voor de volledig

elektrische vliegtuigen van MisterGreen getekend. De vliegmaatschappij die als eerste de

vliegtuigen gaat leasen is Bunny Air! De relatief jonge vliegmaatschappij “hopt” straks snel en

gemakkelijk van de ene naar de andere bestemming met de elektrische vliegtuigen van

MisterGreen.

Geintje natuurlijk…

Al zijn volledig elektrische vliegtuigen zeker niet ondenkbaar...en gaan wij deze in de toekomst

misschien ook wel aanbieden. De komende twee jaar zien wij dit (helaas) nog niet gebeuren!

Wat wij wel zien gebeuren is dat Nederland momenteel wordt overspoeld met het succes van de

Tesla Model 3. Wij waren de afgelopen week aanwezig bij Tesla in Tilburg om hen te

ondersteunen met de afleveringen. Wil jij ook binnen twee maanden in een Tesla Model 3

rijden? Bestel deze dan voordelig en snel via MisterGreen.

⏲

https://www.mistergreen.nl/tesla-model-3-lease/configurator?__hstc=196042867.91ac16f6228921fc9a716d3e9235edaf.1553599424023.1554136001924.1554138703876.11&__hssc=196042867.4.1554138703876&__hsfp=943728501
https://blog.mistergreendirect.com/elektrisch-vliegen-naar-je-vakantie/
http://mistergreen.pr.co/


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 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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