Elektrische Auto Delen?

Samen Slim Rijden Zeist

Doe mee met de mobiliteit anno 2019:

-

Elektrisch vervoer
Voordelig en betalen naar gebruik
Comfortabel
Duurzaam opgewekte stroom, zonder CO2 uitstoot

Meld je aan voor een proefrit of kies je pakket via

www.samenslimrijden-zeist.nl of
arnout@samenslimrijden-zeist.nl

De auto’s in Den Dolder en Componisten/Pedagogenbuurt maken
deel uit van een pilot mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer.
Doel van deze pilot is het onderzoek naar een goede en betaalbare
autodeelverzekering. Ondertussen ben jij gewoon voor alle risico’s
verzekerd, met een vastgesteld eigen risico. Meer weten? Laat je
interesse weten en kom binnenkort proefrijden!

Duurzaam, comfortabel,
milieuvriendelijk én voordelig
autorijden gaat nu ook in Den Dolder
van start met
Samen Slim Rijden Zeist.
Stap nu ook in!

Mogelijk gemaakt door OnzeAuto en Centraal Beheer

Mogelijk gemaakt door OnzeAuto en Centraal Beheer

Elektrische Auto Delen?
Je hebt ze misschien al zien staan, de gloednieuwe, vol-elektrische Nissan
LEAF’s bij jou in de wijk. Deze auto’s kunnen met buurtgenoten worden
gedeeld, een initiatief van Samen Slim Rijden - Zeist.
Met elektrisch autodelen dragen we samen bij aan een
beter milieu en klimaat, vergroten we de leefbaarheid
van onze eigen wijk door het creëren van ruimte op
straat, en bespaart ieder van ons ook nog eens tot
honderden euro’s per maand (o.b.v. Nibud/ANWB).
Met ondersteuning van OnzeAuto en Centraal Beheer maken we hiermee een
start aan een duurzaam initiatief, waarbij we bij voldoende belangstelling het
aantal auto’s graag willen uitbreiden. Dat kunnen dan ook auto’s worden met
een groter bereik. Zo verduurzamen we samen onze buurt.
DE AUTO
De eigenzinnige en vol-elektrische Nissan LEAF is
uitgerust met allerlei innovatieve technologieën,
als detectie van slaperigheid en vermoeidheid,
De energiebesparende E-pedal en Eco Mode,
frontale botsing bescherming, intelligente
cruise control, parkeer- en rijbaan assistentie, navigatiesysteem en
verkeersbordherkenning. Met daarbij een luxe audiosysteem en climate
control. De actieradius reikt tot 360 km, in de winter gemiddeld 195 km en in
de zomer gemiddeld 265 km.
INTERESSE?
Heb je interesse om deze auto’s te delen, maak dan een afspraak met
arnout@samenslimrijden-zeist.nl of bel met Arnout van Dijk op 06-50233717.
We starten met drie auto’s, dus wees er snel bij!
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Samen Slim Rijden Zeist
DE KOSTEN

HET GEBRUIK

Je kunt kiezen uit drie
abonnementen, voor de incidente
gebruikers tot meer intensieve
gebruikers:

Met de app van OnzeAuto hoeven
we geen sleutels aan elkaar over
te dragen. Met de app kun je de
auto reserveren, openen en
sluiten. Het deelsysteem
registreert automatisch de
afstand en de tijd dat je de auto
hebt gebruikt. Verrekening volgt
achteraf.

Basisabonnement:
€ 10 per maand
€ 0,30 per kilometer
€ 5,00 per uur
Voordeelabonnement:
€ 30 per maand
€ 0,20 per kilometer
€ 3,50 per uur
Plusabonnement:
€ 60 per maand
€ 0,15 per kilometer
€ 2,00 per uur

In de auto ligt een laadpas,
waarmee je de auto kunt
opladen, in de buurt van de
thuislocatie of onderweg bij een
publieke paal of snellader. De
laadkosten zijn inbegrepen.
En: de auto en inzittenden zijn via
Centraal Beheer prima verzekerd.

Alle kosten zijn incl. BTW en
laadkosten.
Het Plusabonnement is bijzonder
geschikt voor gebruik door meer
huisgenoten. Per huishouden hoeft
maar één keer de maandkosten
betaald te worden.
Eigen risico is € 300 per gebeurtenis.
De kosten voor gebruik van een hele
dag worden gemaximeerd tot 10 uur,
voor een weekend tot 20 uur.
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