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Uiterlijk zijn geenverschillente zien
tussende elektrischeen de normale
Goif.Openje echterde motorkap en de
bagageruimte,dan zieje wezenlijke
verschillen.De benzinemotoris vervangendoor de elektromotor.In de
bagageruimtezieje een grote doosmet
knoppen.Dezedoos,die in de bodemis
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Op snelwegenis de elektrischeGolf
je verliestdaar
minder inzetbaar,
alleenmaar energie.In de bebouwde
kom en op provincialewegenkunje
energieterugwinnen:alsje het gasloslaat,ladende accu'sweerwat bij. Dat
vergtnatuurlijk wel een specialerijstijl.
Anticiperendrijden is een must om de
maximale actieradiuste hebben.Mijn
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helemaal
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slepenkanniet,deenigemogelijkheid
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autote bergenis met
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Daarommoeten
onzechauffeurs
heelscherpopde
accu'sletten.Deenigesnellaadpunten
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