Een eigen auto, maar
slechts een deel betalen?
Wij bieden jou een auto.
Beschikbaar zoveel je wil.
Betalen voor wat past bij jouw gebruik.
Even geen auto nodig? Deel hem met anderen.

INFORMATIE BROCHURE

De vrijheid van een auto, zonder eigen auto.
Flexibele mobiliteit, toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Een auto kost gemiddeld €400,- per maand, en dat terwijl ze meestal slechts
10% van de tijd gebruikt worden. Met onze nieuwe manier van autodelen heb je
alle voordelen van een eigen auto, maar betaal je een stuk minder. Je kunt hier
laagdrempelig kennis mee maken door deel te nemen aan onze pilot in
samenwerking met de gemeente Rotterdam.

Wat we je bieden
1. De Auto.

2. Deelsysteem.

Een mooie nieuwe
Peugeot 108. Uitgevoerd
in wit of zwart.

De auto openen en
beschikbaarheid aan
geven met onze app.

3. Vaste Gebruikers

4. Alles in 1.

Met dank aan jouw groepje
gebruikers wordt autorijden
goedkoper voor jou.

Al je autokosten (inclusief
brandstof) op één rekening.
Verzekering en pechhulp
zitten al in het maandbedrag.

Twee opties (looptijd van 6 maanden)
Soms Autorijden

Vaak Autorijden
€300,- per maand
Inclusief 100% beschikbaarheid
Ontvang 80% van de deelopbrengsten.
Inclusief 1,000km per maand.

€100,- per maand
Inclusief 3 dagen beschikbaarheid per week.
Inclusief 500km per maand.

Meedoen?
Meld je aan op Mobilityheroes.nl/autodelen
Stationsplein 45 (CIC), Rotterdam

| info@mobilityheroes.nl

| 010 – 307 31 63

Zo werkt het.
Tanken
Er zit een tankpas bij de auto, waar jij en jouw gebruikers mee tanken. De benzine voor de
kilometers die jij hebt gereden, worden verrekend op jouw maandelijkse rekening
(€0,08/km). Voor jouw gebruikers zit dit bedrag in het kilometertarief van €0,20. Zo hoeft
niemand zelf benzinekosten voor te schieten.

Beschikbaarheid
Je mag zelf bepalen hoe je jouw beschikbare dagen indeelt. Je reserveert de auto op de
momenten dat jij hem nodig hebt, en daarbuiten is hij beschikbaar voor anderen. Als je dagen
over hebt, dan mag je deze meenemen naar de volgende week.
Als je over je pakket heen gaat dan betaal je dezelfde tarieven als jouw medegebruikers:
€3,50 per uur en €0,20 per km. Wil je met de auto op vakantie en heb je het “soms rijden”
pakket? Voor €75,- euro per week is hij helemaal van jou en krijg je er ook 300km gratis bij.

Schade
Verzekering en pechhulp inclusief vervangend vervoer tot 4 dagen in Nederland zijn
geregeld voor jou en jouw medegebruikers. Eventuele schade is dus altijd gedekt, of je nu
zelf in de auto rijd of een van je medegebruikers. En hier rekenen we geen extra kosten voor.
Er geldt een eigen risico van €300,- voor niet herhaalbare schade en €75,- bij ruitschade.

Kilometers
Zoals bij elk lease contract krijg je een vast aantal kilometers binnen je contract. Bij het Vaak
Autorijden pakket krijg je 1.000km per maand, en bij het Soms Autorijden pakket krijg je 500km
per maand. Je kunt al je kilometers meenemen naar de volgende maanden. Maak je je
kilometers toch op? Dan kun je gewoon blijven rijden, tegen een tarief van €0,20 incl. benzine.

Parkeervergunning
Die kun je het beste zelf aanvragen. De kosten hiervan zijn ook voor jezelf, maar deze bedragen
slechts rond de 6 euro per maand. Zodra je je aanmeldt, zullen wij je het kenteken van jouw
nieuwe auto doorgeven. Hiermee kan je de vergunning aanvragen.

Autodelen
De auto is uitgerust met ons innovatieve deelsysteem, waarmee jouw auto eenvoudig gedeeld
kan worden zonder dat jij er zelf moeite voor hoeft te doen. Wij helpen je met het vinden van
een vast groepje gebruikers. Zo weet je altijd wie er in jouw auto rijdt. Kies je voor het “Vaak
Rijden” Pakket? Dan biedt dit systeem je de mogelijkheid om al gauw €150,- terug te verdienen
op je maandelijkse kosten!

Stationsplein 45 (CIC), Rotterdam

| info@mobilityheroes.nl
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De Auto.
Peugeot 108 VTi Active

Uitvoering:
•
•
•
•
•
•

Wit of Zwart
5 deuren
Airco
Centrale deurvergrendeling
Radio/MP3-speler
Bluetooth carkit & audiostreaming

•
•
•
•
•

Airbags
Elektrische ramen voor
mistlampen
LED dagrijverlichting
ABS

Vanwege de unieke opzet van de pilot kan het zijn dat we je een soortgelijk model of iets andere
uitvoering aanbieden in plaats van het bovenstaande.
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Deze pilot is een project
van Mobility Heroes
Wij zijn praktische vernieuwers van mobiliteit. Wij helpen
bedrijven en particulieren in Rotterdam en daarbuiten om
hun mobiliteitsvraag slimmer en duurzamer op te lossen. Dit
jaar waren we een van de winnaars van het Rotterdam
Mobility Lab met ons plan om van iedere auto een deelauto
te maken.
Je bent een van de eersten die kennis kan maken met de
échte vrijheid van een auto.
Jij en jouw medegebruikers hebben een auto tot je
beschikking en betalen een stuk minder, wat fijn is voor
jullie. En er zijn op den duur minder auto’s nodig in de stad
minder auto’s nodig, wat weer fijn is voor de stad.
Door deel te nemen helpen je dus niet alleen jezelf en je
directe omgeving, maar ook de stad Rotterdam!

Ook snel instappen?
Vul dan nu het bestelformulier in.
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