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Delebilsordning
I samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune
og ByensBil er der oprettet en delebilsordning i
VestRums syv sogne.
Ordningen omfatter 8 biler:
3 El-biler: Hyundai Ionig 110.
4 Susuki Celerio, benzin
1 Opel 9 pers. minibus, diesel
Bilerne kan lejes gennem ByensBil, hvor du også kan
se, hvor de forskellige biler er placeret.
For at leje bilerne, skal du oprettes som bruger.
Det gør du på ByensBil hjemmeside eller via VestRums hjemmeside. Vælg Ringkøbing Kommune og
herunder VestRum.
For borgere i VestRum er der gratis oprettelse og gratis selvrisikoforsikring.
Når du booker en bil er det vigtigt den bookes længere tid end du måske forventer. Det vil være træls
for næste bruger at komme til en tom parkeringsplads, fordi du ikke er nået tilbage med bilen!
Umiddelbart før brug af bilen får du en remeinder
mail med en kode. Det er den kode du skal bruge, da
koden kan være ændret fra det tidspunkt du bestilte
bilen.
Når du har benyttet bilen, skal du udfylde et
spørgeskema fra Ålborg Universitet (ligger i den
grønne mappe), som indgår i forsøgsperioden.

Generelt om bilerne
Håndbremsen må ikke trækkes ved parkering på
stampladsen. Bilen skal afleveres i 1. gear.
Rygning, mad og drikke er ikke tilladt i bilen.
HUSK at tanke bilen til mindst en kvart tank!
Ved tankning lægges kviteringen i den grønne
mappe i bilen. Beløbet trækkes fra bilens afregning.
EL-bilen: Du kan kun forvente at bilen er fuldt opladet når den har stået til ladning i 8 timer
El-bilen har en max radius på 200 km inden opladning. Ved opladning på farten anbefales det at benytte EON, der har en aftale med Easypark. Download
appen EASYdrive, så klares betalingen automatisk. På
EONdrive kan du se, hvor de forskellige ladestandere
forefindes. Benyttes standard ladestandere tager en
opladning ca. 3 timer, ved hurtigladere ca. ½ time.
Du kan naturligvis også benytte dit almindelige
betalingskort, men så stiger el-prisen betydeligt!
Når du vender tilbage til udgangspunktet sætter du
bilen til opladning. Brugen af strøm i VestRums ladestandere er gratis i 2019.

Huskeliste
Før brug:

• Hent nøgle i nøgleboks.
• Tjek bilen for fejl, skader og mangler og sammenlign med Fejl/skadelisten og påfør evt.
nye.

Ved aflevering:

• Parker bilen på stampladsen. Er dette ikke
muligt, find nærmeste parkerings plads og
send SMS til 4283 6940 om ændret parkering.
• Tjek bilen for fejl, skader og mangler og sammenlign med fejl/skadelisten og påfør evt.
nye.
• Udfyld køreseddel.
• Lås bilen og aflever nøgle i nøgleboks.

Tankning:

Suzuki tankes med Blyfri 92.
Bussen med Diesel
Hyundai sættes til genopladning

HUSK Kvittering!

Har du haft udgifter til drift f.eks. benzin, sprinklervæske osv., skal du vedlægge kvittering med navn
og underskrift. Samt udfylde udgiftfeltet på køresedlen.

Er uheldet ude:

Ved uheld:
• ByensBil.dk kontaktes hurtigst muligt.
• ByensBil.dk’s forsikringsselskab er ”Købstædernes forsikring” policenr. 053125662.

Er der problemer eller spørgsmål skal
du ikke tøve med at kontakte os på:
Tlf: +45 4283 6940 Email: info@byensbil.dk

Remember
Before you drive:

• Pick up key in the key box.
• Check the car for defects, damages and compare it
with the damage list in the logbook and fill in new
if needed.

When returning:

• Park the car where you picked it up. If not possible, park it as close to as possible on a parking lot
without time restrictions and send a text message
to +45 42836940 about the new location.
• Check the car for defects, damages and compare it
with the damage list in the logbook and fill in new
if needed.
• Fill in the køreseddel/driving log in the logbook
with needed information.
• Lock the car and put the key back in the key box.

If you have to refill with fuel:

• The Suzuki: Always use octan 92
• The Mini Bus: Always diesel
• The Hyundai: Set to recharging

Remember to:

• Put the receipt in the cars logbook
• Sign the receipt with your name.
• Fill in the column “Evt. Udgift” on the driving log.

If any problems or accidents:

• Contact Byensbil.dk immediately by phone on +45
7175 9094 or +45 4283 6940.
• Insurance company is: “Købstædernes forsikring”.
Police number is 053125662.

If any questions or comments please do not
hesitate to contact us on:
Phone: +45 4283 6940 Email: info@byensbil.dk

Oprettelse som bruger
• Gå på internettet og skriv byensbil.dk eller
tilmeld dig fra VestRums hjemmeside.
• På forsiden kan du indmelde dig og låne en bil.
• Udfyld Medlemskontrakt
• Som bosiddende i Vestrum er det gratis at
være medlem af byensbil.dk
Det nemmeste er at bruge mobiltelefonen, da der
skal tages billede af kørekortet. Det kan indsættes
direkte fra mobilen.
• Tag et billede af dit kørekort - begge sider og
vedhæft.
Efter indsendelse modtager du kort tid efter en kopi
af det, man har skrevet på nettet. Denne kontrakt
skal underskrives og sendes til info@byensbil.dk.
Udprint den vedhæftede pdf-fil og underskriv den.
Tag evt. et billede af kontrakten og send den til info@
byensbil.dk
Indenfor 24 timer får du tilsendt et login med en
kode.

Sådan lejer du en bil:
• Booker bilen via hjemmesiden
• Afhenter nøglen i nøgleboksen tæt på bilen
• Kører og registrerer sit forbrug i bilen logbog
• Tankes undervejs skal kvitteringen lægges i
bilens logbog
• Afleverer bilen på pladsen og nøglen i nøgleboksen
• Modtager faktura på mail 1 gang om måneden

Aktuelle priser for
delebilerne i VestRum
Beskrivelse			

Pris kr.

VestRum pris

Personligt Årsmedlemsskab

300

gratis

Timepris (7 - 22)		

10

50% rabat

Timepris (22 - 7)		

0

Timepris 9 pers. bus (7-22)

20

Timepris 9 pers. bus (22-7)

0

Kilometerpris benzin
incl. brændstof			

2,6

50% rabat

Kilometerpris EL
Incl. EL (Har man brug for
at lade på farten er det
for egen regning)		

2,6

50% rabat

Kilometerpris 9 pers. bus
incl. brændstof			

6

50% rabat

Selvrisikoforsikring pr. md.
(sænker selvrisiko fra 5000
til 1000 kr.)			

50

Gratis

50% rabat

Garanti for lån af bil, når den
skal bruges
Hvis du kan planlægge dit bilbehov 2 dage frem i tiden,
garanterer Byenbil, at der står en bil klar til dig. Har du et
akut behov for at låne en bil, og bilen i din by ikke er ledig,
kan du sikkert finde en i nabobyen.

