Carpool
KONCEPT
Carpool startar bilpoolsverksamhet med inledningsvis en styck bil placerad i Prisos parkeringsgarage
I Övre Vasastaden, Nordengatan 7. Du kan också ta vägen via Priso på Timmermansgatan 1, du tar då
trappan eller någon av kundhissarna en våning ner till Prisos parkeringsgarage. Första bil i bilparken är
en vit Citroen C3, BlueHDi. Denna bil kommer vara tillgänglig för bokning från 16:e februari.

VIP-ERBJUDANDE FÖR BOENDE I ÖVRE VASASTADEN
Carpool erbjuder inflyttade boende i Övre Vasastaden som VIP-kunder att under en testperiod i januari
testa på bilpoolen. Tidsperioden som gäller är från 1:e februari till 15:e februari. Under VIP-perioden
erbjuds ni att boka och nyttja bil till halva priset (för mer info om priser se nästa sida). Carpool önskar
allehanda synpunkter om er upplevelse av bokningen, körningen, tankning etc. Vänligen lämna era synpunkter till vad som varit bra och vad som varit mindre bra till carpool@botrygg.se

HUR FUNGERAR DET?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du registrerar ett användarkonto via Carpools hemsida carpool.botrygg.se. Du får ett bekräftelsemail av Carpool när ditt användarkonto är skapat, det sker vanligtvis inom en arbetsdag.
Du loggar in via www.bokabil.se och bokar vald bil.
I garaget står tankad bil.
Det är viktigt att du som kund synar av bilen innan användning så att inga skador finns på bilen.
Ev. skador rapporteras till carpool@botrygg.se.
Bilen öppnas genom att ringa ett telefonsamtal till bilens unika telefonnummer.
Bilen kan också öppnas med ditt körkort. Bilarna i bilparken utrustas med körkortsläsare för identifiering och upplåsning.
I handskfacket ligger bilnyckeln.
Du disponerar bilen inom loppet av bokad period.
Du använder bilnyckeln för att låsa och öppna bilen under användningen.
Du ansvarar för att återlämna bilen med minst halv tank. Behöver du tanka finns ett tankkort i
handskfacket. Du betalar i kassan och legitimerar dig med ditt körkort eller annan ID-handling vid
betalning.
Vid återlämning läggs nyckeln tillbaka i handskfacket. Du kliver ur bilen och trycker på en återlämningsknapp som är placerad i bilen. Bilen låses efter 10 sekunder. Obs! om du trycker på återlämningsknappen under användning så loggas du ut ur systemet.
Det är viktigt att du som kund synar av bilen även efter användning så att inga skador finns på
bilen. Ev. skador rapporteras till carpool@botrygg.se.
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PRISER OCH BERÄKNINGSEXEMPEL
Denna prismodell gäller för nyttjandet av bilar i bilpoolen.
Startkostnad per bokning:		
Timkostnad
Dygnskostnad
Kilometerkostnad
Tillägg per kilometer efter 60 km
Alla priser är inklusive moms.

170 kr
80 kr per timme
500 kr
2 kr per kilometer
9 kr per kilometer

Prisexempel 1. Du bokar bil 2 timmar och kör 25 km
Kostnad blir 380 kr baserat på följande kalkyl: 170 kr + 2*80 kr + 25*2 kr = 380 kr
Prisexempel 2. Du bokar bil 1 dygn och kör 40 km
Kostnad blir 750 kr baserat på följande kalkyl: 170 kr + 500*1 kr + 40*2 kr = 750 kr
Prisexempel 3. Du bokar bil 2 dygn och kör 80 km
Kostnad blir 1510 kr baserat på följande kalkyl: 170 kr + 500*2 kr + 80*2 kr + 20*9 kr = 1510 kr
Bokningssystemet räknar själv ut det pris som blir gynnsammast för dig som kund.
Du får faktura på beloppet på din e-mail efter avslutad bokning. Betalning per 10 dagar netto.
Bilarna är helförsäkrade men det är du som kund som står för självrisken i händelse att en olycka skulle
inträffa. Självrisken och övriga användarvillkor framgår i bekräftelsemailet från Carpool när du registrerar dig som användare.
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