Zuidwolde heeft een elektrische deelauto !
Het is een Nissan Leaf met een actieradius van circa 200 kilometer. Hij staat bij de
laadpaal aan de Pastorielaan tegenover nummer 17. Dankzij de subsidie van het
Waddenfonds kan iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs en een
smartphone deze deelauto de komende tijd voor een zeer voordelig tarief gebruiken!
Aanmelden, reserveren en betalen gaat via een app die door Mobi
Nederland wordt geleverd. Deze MobiApp kan worden gedownload uit
Google Play of de Appstore. Een stappenplan met instructies voor de
eerste rit staat op hun website www.mobinederland.nl onder gemeente
Het Hogeland en op de site van Ec Durabel www.ecdurabel.nl.
Daarbij is het ook mogelijk om ter plekke persoonlijke uitleg te krijgen van:
Noortje Kerkhof: 0614376702
Anne van der Wal: 0623677204

Corona
De kans op besmetting door autodelen is erg klein. Om te beginnen volgt u natuurlijk
het advies van de regering op. Heeft u (lichte) klachten, blijf dan thuis en stap dan ook
niet in een deelauto. Daarnaast gaan de meeste besmettingen direct van mens op mens,
of misschien via een dier, maar niet via dingen. Daar kunnen virussen namelijk lastig op
overleven en zich vermenigvuldigen. Neem zelf enkele maatregelen door handgel en
reinigings-doekjes te gebruiken voor u een rit start en bij het verlaten van de auto. Houd
die s.v.p. schoon door geen afval erin achter te laten na uw rit.

mail: deelauto@ecdurabel.nl

Testrijderaanbieding
Iedereen uit Zuid- of Noordwolde die zich nu aanmeldt kan tot 15 januari 2021 rijden
voor het voordelige tarief van slechts 50 cent per uur en 19 cent per kilometer. Scan
hiervoor de QR-code en meld u aan op de Mobi-site als testrijder voor Zuidwolde.

Normale tarieven
Vanaf 15 januari gaan de formele tarieven weer in. Met een Fun-, Fan- of Fullabonnement krijgt u korting op het uurtarief en de kilometerprijs. Dat is al snel
voordelig als u wat vaker gaat rijden. Na elke maand mag u gewoon weer opnieuw
kiezen. Zo heeft u altijd een abonnement dat bij u past.
Abonnement

Fun

Fan

Full

Geen

Per maand

€ 37,50

€ 75,-

€ 125,-

€ 0,-

Per uur

€ 3,-

€ 1,-

€ 0,50

€ 5,-

Per kilometer

€ 0,29

€ 0,24

€ 0,19

€ 0,39

We hopen dat veel mensen van deze deelauto gebruik gaan maken en een abonnement
kiezen. Want bij genoeg vaste abonnementen blijft de auto hier !
Bel of mail gerust bij vragen of voor instructies.
Goeie reis!
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