
Køge 
Delebil
Bil efter behov

Køge Delebil
Formand Julius Nielsen
Telefon: 2810 3706

℅ Det Grønne Hus 
Vestergade 3 C
4600 Køge

Køge Delebil
Din ret til bil efter behov, til 
arbejdsmøder og i din fritid.

Betaling kun for reelt 
kørselsforbrug til gavn for 
økonomien og miljøet.

Ingen uforudseete udgifter. 
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Delebil er Din bil, når du 
har brug for den. Delebiler 
kan anvendes af alle ansatte 
ved Køge Kommune ifm. 
møder og andre private 
gøremål.

• Delebil er et fantastisk 
alternativ til taxa
• Holder altid uden for døren
• Booking sker via 
internettet
• Fleksibelt, nemt og enkelt.

For mere information om 
brug af delebil kontakt 
person XX eller på 

www.koege-delebil.dk/
koegekommune

Find mere 
info på 

www.koege-delebil.dk

Telefon: 2810 3706

Som medlem af Køge 
Delebil har ansatte ved 
Køge Kommune mulighed 
for at anvende Køge Delebil 
både indenfor og udenfor 
arbejdstid ifm. fx møder og 
private gøremål.

Du kontakter XX i afd. yy og 
medbringer kopi af 
kørekort, bliver oprettet 
som tillægsmedlem og får 
udleveret brugernavn, 
adgangskode og pinkode til 
brændstofkortene.

Du reserverer delebilerne 
via internettet og henter 
dem på parkeringspladsen 
ved siden af Rådhuset.

Nemmere kan det ikke være

Delebil bookes nemt via 
internettet:

Når du har brug for delebil 
booker du via et meget 
nemt website, hvor du også 
har mulighed for at aflyse 
eller forlænge din booking.
www.andelsbilen.dk/booking

Hvorfor og Hvornår bruge 
delebil?

Delebil er bedre for miljøet 
og et rigtigt godt alternativ 
til egen bil eller taxa. Brug 
Delebil når du skal til møde 
eller brug delebil i din fritid 
når du har brug for bil.

Kontaktperson og mere 
information om delebil

Kontaktperson XX i afd. yy
for udlevering af nøgle til 
nøgle-boksen. Efter brug 
stilles bilen på pladsen ved 
siden af Rådhuset og via 
bookingsitet indtastes km.
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