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Comparações entre alguns aspectos de um veículo eléctrico e um veículo com motor de combustão interna

1

Valor médio para modelos anunciados. Híbridos têm menor autonomia eléctrica, mas compensam com motor de combustão interna.
Fonte: All Hail the Electric Car, Citigroup Global Markets, 2009; Agência Internacional de Energia.
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torná-lo e manter o preço do seu modelo

dirão se será ou não apenas mais uma bolha

país em 2020.
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