Hitta till Borås Elbilspool!

Så funkar det!

Det ska vara lätt att leva hållbart.

Välkommen
till Borås
elbilspool!
Vi på Borås Elhandel vill göra det
lätt för människor att leva hållbart.
Därför lanserar vi nu Borås första
elbilspool, så att det blir enklare för
fler att välja elbil, och så att fler kan
dela bil med varandra!

VILKA ÄR FÖRDELARNA?

•	Bra för ekonomin, snällt mot miljön
Våra svenska bilar står parkerade i snitt
23 timmar per dygn. Genom att dela bil
med varandra kan vi spara både pengar
och miljö, eftersom elen dessutom är
100% fossilfri!

•	För både långa och korta resor

Kundservice: 033-20 67 00
E-post: kundservice@boraselhandel.se
Besöka: Västerlånggatan 6, Borås

Bli medlem

Boka

Registrera dig på några
När vill du plocka
minuter på Sunfleet.se upp bilen? Boka direkt
och boka bil på en gång.
i Sunfleets app.

Lås upp

Kör

Innan avfärd får du ett
sms som talar om vilken
bil du bokat. Lås upp med
app eller Sunfleetkort.

Nyckeln ligger
i handskfacket, så nu
är det bara att köra!

Med vår elbilspool har du enkelt och billigt
tillgång till bil även för kortare resor,
eftersom minsta bokningstiden är en timme.

•	Smidig användning

Våra bilar finns nära till hands på Elektra
parkeringen, mitt i centrala Borås. Du har
dessutom alltid en fast p-plats att parkera
på efter avslutad bokning.

Kontakta oss
BORÅS ELHANDEL
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Kundservice: 0771 - 59 06 00
E-post info@sunfleet.com
Telefonssupporten har öppet dygnet
runt, alla dagar
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och få rabatt

För varje vän du värvar får du 100 kr rabatt på din
nästföljande resa. Samtidigt bjuds din vän på sin första
månadsavgift, helt utan avgift (Small-medlemskap).
Du kan värva precis hur många vänner du vill och
inbjudan gör du via enkelt på din profil.
Läs mer på sunfleet.com/varva-en-van

