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Air District & các đối tác triển khai chương trình Drive Clean
Bay Area để giảm chi phí của các xe giữ sạch không khí.
Khoản chiết khấu theo nhóm có thể giúp khách hàng tiết kiệm hàng nghìn đô-la so với mức giá
bán lẻ
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh) hợp tác với MCE và Cơ Quan Vận Chuyển Marin triển khai Drive Clean Bay Area (Lái
Xe Sạch Vùng Vịnh), một chương trình giáo dục người tiêu dùng với chương trình mua theo nhóm để
giảm chi phí xe điện cho các khách hàng Vùng Vịnh.
Chương trình ưu đãi kéo dài đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2019 và các khoản chiết khấu theo nhóm
sẽ giảm từ $500 đến $2,500 so với mức giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, tùy theo mẫu được chọn.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: “Các chương trình như Drive Clean Bay
Area làm thu hẹp chênh lệch về chi phí giữa xe chạy xăng truyền thống và xe giữ sạch không khí, giúp
nhiều cư dân Vùng Vịnh có khả năng chi trả cho loại xe này. Để chi phí sở hữu xe giữ sạch không khí ở
mức hợp lý hơn là một chiến lược hợp lý để cải thiện chất lượng không khí của chúng ta và giảm các
tác động đến khí hậu."
Bảy mẫu xe điện và năm mẫu xe lai sạc điện đủ điều kiện được chiết khấu thông qua chương trình.
Ngoài ra, các hộ gia đình có thu nhập đủ điều kiện có thể nhận khoản ưu đãi lên đến $9,500 thông
qua Chương Trình Clean Cars for All (Xe Sạch cho Mọi Người) của Air District.
Để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về các loại xe được chiết khấu khi thuê mua theo nhóm, vui lòng truy
cập www.drivecleanbayarea.org.
Drive Clean Bay Area là chiến dịch hợp tác do tổ chức phi lợi nhuận Cool the Earth của Marin đứng đầu
nhằm nâng cao việc sử dụng xe điện trong Vùng Vịnh, cũng như ủng hộ mọi người đi lại bằng xe đạp
điện, đi bộ, đạp xe, đi chung xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Mục đích của chiến dịch
là giáo dục cư dân về những lợi ích khi lái xe điện và truyền cảm hứng để mọi người chuyển đổi từ xe
chạy xăng sang ô tô chạy bằng năng lượng tái tạo.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không
khí và khí hậu toàn cầu trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter,
Facebook và YouTube.
###
Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Trang Chủ của Air District | Thông Cáo Báo Chí

Trang 1 / 1
2019-092

