Giv en bil i julegave!
Kære SparNord Kunde
Siden 2001 har Køge Delebil sørget for at borgere,
private og offentlige virksomheder har kunnet
bruge delebil, når de har haft brug for bil og det
fejrer vi med manér.
Køge Delebil har valgt at fejre ti års jubilæum med
et fantastisk tilbud til borgere og virksomheder i
Køge Kommune. Vi giver 50% rabat på
indmeldelsesgebyret fra 14. dec 2011 til 14. jan
2012 (Normalpris kr. 3.000,-).
Efter indmeldelse får du rådighed over alle Køge
Delebils biler for kun kr. 220,- kr om måneden.
Køge Delebil har netop indgået et samarbejde med
Spar Nord i Køge, og i denne forbindelse vil det
glæde os at kunne fortælle meget mere om, hvor
nemt og hvor økonomisk det er at bruge delebil.

Oplev og se pakkens indhold ved arrangementet hos
Spar Nord, onsdag den 14. december 2011
En delebilsordning fungerer som en lejebil, bare
meget mere fleksibelt og langt bedre økonomisk.
Prissammenligning over en 5 årig periode for en
almindelig familie med to voksne og tre børn,
viser at en privatleaset bil er 60 % dyrere end en
tilsvarende delebil.

Du har mulighed for at få mere information om
Køge Delebil hos Spar Nord i Køge
Onsdag den 14. december 2011 kl. 17-19.
Hvis du vil vide mere om Køge Delebil
Kan du finde mere information på
www.koege-delebil.dk

Sagde du Delebil?
JA!
Okay, det lyder som en
vildt god idé.

10 år

Har
man virkeligt altid
adgang til delebil når
man skal bruge bil?
JA!

10 år

JA!
du finder mere om
hvor nemt og enkelt
det er at bruge delebil på
www.Koege-Delebil.dk

Kan
man virkeligt
spare så meget
med delebil?
JA!
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10 år

