Nu Delebil
ved Ravnsborgvej.

Køge Delebil
Din ret til bil efter behov,
når du har brug for det.
Betaling kun for reelt
kørselsforbrug.
Ingen uforudsete udgifter til
fx. reparation el. forsikring

Køge Delebil
Formand Julius Nielsen
Telefon: 2810 3706
℅ Det Grønne Hus
Vestergade 3 C
4600 Køge
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Bil efter behov
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Find mere
info på
www.koege-delebil.dk
Telefon: 2810 3706

Pris eksempel Smart Car:
Tur fra Køge til heldagsmøde i København i to pers.
Smart Car, som koster 2,3 kr.
pr kørt km inklusiv diesel
og 40 kr. for lån i 12 timer.
Pris alt i alt ved kørsel af 110
km er 293 kr.

Som medlem af Køge
Delebil har du adgang til at
bruge flere forskellige typer
biler fra 1 time til ??? og
lige så tit du har behov året rundt.
Du reserverer, henter og
afleverer den uden at
udfylde en masse papirer
og du betaler kun for de
km og timer du bruger
bilen.
Det fungerer i princippet,
som når du lejer en bil,
men med en række
væsentlige fordele for dig,
din familie, virksomhed
eller offentlige institution.

Pris eksempel Ford Focus:
Familie fra Herfølge køre
datter til efterskole på
Stevns hver weekend. Det
koster 3,3 kr pr kørt km
inkl. diesel og 33 kr. for lån
i 6 timer. Pris alt i alt ved
kørsel af 60 km er 231 kr.

Delebil er Din bil, når du
har brug for den.
•

•

Du booker delebil via
internettet.
•

Henter delebil og betaler
senere.
•

Ingen uforudsete udgifter,
forsikring, vægtafgift og
vedligeholdelse er betalt.
•

Pris eksempel Picasso:
Familie fra Køge skal til
bryllup i Lynge Kirke og
derefter til fest. Det koster
3,75 kr pr kørt km inkl.
diesel og 96 kr. for bilen i
24 timer. Pris alt i alt ved
kørsel af 140 km er 621 kr.

Større fleksibilitet fordi du
hver gang kan vælge den
bil, der passer til dit behov.
•

Delebil giver øget
kørselsbevidsthed og er en
gevinst for miljøet
•

