Comparteix vehicles elèctrics amb Som Mobilitat
TARIFA
5€
hora

50€
dia

www.sommobilitat.coop

Ajuda al teu grup local a
comprar vehicles elèctrics
Com podeu començar

1.

PAGA UNA QUOTA MENSUAL. Gaudeix d’hores de mobilitat i d’una millor tarifa
Quota mensual

Hores

50€

11 h ( 4,5 €/h )

100€

25 h ( 4 €/h )

200€

57 h ( 3,5 €/h )
( IVA inclòs )

La quota s’acumula i no caduca.
Si deixes de pagar la quota tindràs 6 mesos per
consumir el saldo acumulat
Amb 3 persones que es comprometin a contractar una quota mensual de 200 € podem comprar
un cotxe pel grup local

2. COMPRA HORES PER AVANÇAT. Gaudeix d’hores de mobilitat i d’una millor tarifa
Prepagament

Hores
55 h ( 4,5€/h )

250€
1.000€

250 h ( 4€/h )

5.000€

1.428 h ( 3,5€/h )

Les hores comprades no caduquen
Amb 25 persones que paguin 1.000€ per avançat
podem comprar un cotxe pel grup local

( IVA inclòs )

3. APADRINA LA COMPRA DEL COTXE DEL TEU GRUP LOCAL. Gaudeix de millors tarifes
Apadrina un cotxe

Tarifa

ﬁns 5.000 €

4,5€/h

ﬁns 10.000 €
ﬁns 20.000 €

4€/h
3,5€/h

Els diners portats es retornen en 5 anys sense interessos
La persona sòcia gaudeix d’una millor tarifa de lloguer
dels vehicles ﬁns que els diners li son retornats
Amb 2 persones que apadrinin 5.000€ ja tenim
el 40% del cotxe pel grup local

( IVA inclòs )

CONDICIONS DEL LLOGUER DELS VEHICLES
Si llogues un dia sencer, el preu inclou 200 Km
Si llogues per hores, el preu inclou 40 km/ h
El km extra es cobra a 0,08 €
El 85% dels ingressos es quedaran al grup local
per invertir-los en nous vehicles i projectes

El preu inclou tots els serveis:
Aparcament, Electricitat, Assegurança, Manteniment, Neteja

+

+

més informació: info@sommobilitat.coop

+

+

Busca aliances amb veïns, empreses i ajuntaments per
a comprar vehicles elèctrics pel grup local del teu barri
Veïns

Avantatges

ENTRE TOTS PODEM COMPRAR
COTXES ELÈCTRICS
Fes l’aportació que més t’encaixi i
ajudan’s a crèixer

1. Lloga el cotxe quan el necessitis amb tots els
serveis inclosos
2. Ajuda amb la teva quota o prepagament a
comprar més vehicles pel grup local

Empreses / organitzacions
SUMA LA MOBILITAT DE LA TEVA
ORGANITZACIÓ AL GRUP LOCAL

1. Ajuda a promoure la mobilitat elèctrica compartida al teu municipi

Podràs gaudir d’avantatges i alhora
contribuiràs a ampliar serveis de mobilitat sostenible al teu barri

2. Totes les persones de l’organització podran
llogar el vehicle a través del mòbil
3. Rebràs un informe mensual amb tots els usos

Ajuntaments
SUMA EL TEU AJUNTAMENT AL
PROJECTE!

1. Ajuda a promoure la mobilitat elèctrica
compartida al teu municipi

L’ Ajuntament podrà gaudir de mobilitat sostenible a un millor preu i alhora
ajudarà al grup local a ampliar la oferta
de mobilitat +sostenible al municipi

2. Els vehicles elèctrics seran per a l’ Ajuntament pel matí. A la tarda i el cap de setmana,
estaran disponibles pels veïns i les empreses

LLOGA UN VEHICLE I PAGA PER ÚS amb Som Mobilitat

SUMA’T A LA MOBILITAT
+SOSTENIBLE
TARIFA:

5€
hora

50€
dia

www.sommobilitat.coop
FES-TE SOCI

El preu inclou tots els serveis:
Aparcament, Electricitat, Assegurança, Manteniment, Neteja
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+

+

