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Välkomna till er helt egna fordonspool
Vi har nöjet att tillhandahålla ert kvarter med en alldeles egen fordonspool. 

Det innebär att det bara är ni som boende som har tillgång till poolen, vilket 

ni har dygnet runt, året om.

Spara tid och pengar samtidigt som du är snäll mot vår planet.

Det är dyrt att ha bil, men också väldigt bekvämt. Med OurGreenCar får du det bästa av två 

världar, våra pooler är alltid i direkt anslutning till där du bor så det är lika enkelt och smidigt 

att hyra en bil som om den vore din egen, samtidigt som du kan spara mycket pengar jämfört 

med att äga en egen bil.

Om man slår ihop alla kostnader för att äga en bil som däckbyte, försäkring, underhåll, skatt 

och värdeminskning kommer man snabbt upp i höga kostnader per mil.

En VW Golf 2014 som kör 500 mil/år kostar ca 45 kr/mil, en Volvo V60 2019 som kör 500 
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lånar pengar för att köpa bilen tillkommer även ränta och avgifter på lånet. (Enligt kalkyl från 

Motormännen Sverige gjord 2020)

Med en fordonspool slipper du även lägga tid på att köra bilen till verkstaden, byta däck och 

eftersom den är helt eldriven, att tanka.



Vid frågor kontakta kundservice 

010-16 60 555

kundservice@ourgreencar.se

Priser el-bil

Tid Pris Pris/km

Timme 59 kr 1,90 kr

24 h 395 kr 1,90 kr

Helg 695 kr 1,90 kr
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Upptäck ert kvarters elfordon!

Alla i ert hus har fri tillgång till husets 

egna elfordon. Bli medlem, ladda ner 

appen, boka och kör - du betalar i 

efterhand för tiden du kört.

Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Avbokning måste ske senast 30 min innan bokningen börjar.

Betalning sker en gång i månaden. E-post skickas till 

respektive användare med information om betalning. 

Betalning sker med kort (Visa eller MasterCard). Efter 

första månaden dras kostnaden varje månads förbrukning 

automatiskt från det registrerade kortet.


