
D E L E B I L  i  Nørager
Til beboere i Nørager og omegn

 

Vi er igang med at skaffe sponsorer, så vi kan få 
en ByensBil delebil her i Nørager og omegn. 

Der skal findes sponsorer fra byens erhverv og 
foreninger for i alt 30.000,- kr. årligt.

Ved at bilen bliver en kørende reklamesøjle for 
lokale virksomheder, håndværkere og foreninger 
holdes prisen nede for brugeren. Det bliver et 
godt alternativ til bil nr. 2 (el. 3), andre udlej-
ningsbiler eller offentlig transport.

ByensBil har stillet en bil til rådighed for 
os, indtil vi i Nørager har vores egen bil 
med sponsorerede logoer på. 

Bilen står allerede klar og kan bookes, når 
du er blevet medlem. Der betales først 
medlemskab, når Nøragers egen bil er 
klar. Så nu kan vi komme igang.

Medlemsfordele:
• Lavere km. pris end ved leje
• Online adgang til booknings kalender
• Op til 3 timers rabat på lejeperioder over  

5 timer

Sådan gør du:
• Gå på „byensbil.dk/bliv-medlem/“
• Læs lejebetingelser (indeholder vejledning)
• Udfyld medlemskontrakt
• Print og underskriv kontrakten
• Scan eller tag et billede af den underskrevne 

kontrakt og dit kørekort
• Send kopi/billede af kontrakt og kørekort til 

info@byensbil.dk eller til tlf.: 4283 6940
• Afvent bekræftelse

Som medlem modtager du et personligt login til 
byensbil.dk og kan herefter booke bilen online – 
helt ned til 1/2 time ad gangen. 

Nøgle hentes og afleveres i nøgleboks tæt på 
bilens stamplads.

Priser for medlemmer:
Ved underskrevet kontrakt én gang med ByensBil. 
Priser er inkl. brændstof, vedligeholdelse, forsikring og moms.
Som medlem kan man booke bilen for 1/2 time eller mere.  
Man betaler timepris for max. 8 timer om dagen, uanset hvor 
lang tid man har booket bilen. Der gives op til 3 timers rabat 
pr. leje periode på lejeperioder over 5 timer (nye regler pr. 1.2.).

 Timepris Timepris Km pris Ugetilbud 
 7-22 22-7  inkl. 300 km
 10,- kr. 0 kr. 2,60 kr. 995,- kr.

Personligt medlemskab pr. år: 300,- kr.
Husstandsmedlemskab pr. år: 500,- kr. 
(max. 5 personer)
Virksomhedsmedlemskab pr. år: 1.000,- kr. 
(max. 10 personer)

Udlejningsbil (ikke-medlemmer):
Ved underskrevet kontrakt hver gang med ByensBil.
Modtage mail m. nøglekode. 
Priser er inkl. brændstof, vedligeholdelse, forsikring og moms.

  Dagspris Km pris Ugetilbud 
    inkl. 300 km
  80,- kr. 2,90 kr. 1.095,- kr.

Bilens stamplads: Overfor Købmanden.

BLIV MEDLEM 
og kør før dine naboer!

Hos Købmanden og på Nøragers hjemmeside 
noeragerdjursland.dk kan du se den PowerPoint, 
som Arne fra ByensBil præsenterede til mødet den 
14. januar i Nørager forsamlingshus. 

Snak med arbejdsgruppen til bilens opstart:  
Niels Erik Yde:   2184 7829
Annette Pedersen:   5272 5405
Bodil Andresen:   6093 3272

Få mere information her: ByensBil.dk
Se introvideo: „byensbil.dk/delebiler/“.

Kontakt ByensBil direkte: 
Tlf.:   4283 6940 
(telefontid man-fre. efter kl. 14.00 og hele weekenden)

E-mail: info@byensbil.dk 
(Svarer mails hurtigst muligt inden for 24 timer)
Adr.: Karsbækvej 2, Højmark, 6940 Lem 


