
Alberts lu nd Delebi l
Nemt, bi l l igt  -

og godt for mi l joet



Ny bil for 2OOO kr. !

Med et indskud pE ZOOO kr. o9 et depositum p3 samme
bebh far du adgang til to forskellige Toyota modeller.
Snup en Corolla stationcar, n8r du skal hente mobler i
Ikea. Eller tag en fiks Yaris, hvis du skal i biffen lordag
aften.

Billigere kan det ikke gOres !

N46nedligt betaler du et kontingent p5 ZOO tr. for at ve-
re med. Herudover skal du betale for den tid du bruger
bilerne: En hel dag koster 30 kr. Du betaler 1,85 kr. pr.
kort kilometer (inkl. Benzin!) S3 er alt betalt - og der
kommer ingen uventede regninger ind ad doren.

Milja og sikkerhed

Med en Toyota delebil har du en bil hvor sikkerhed og
miljohensyn er i top. Du korer altid i nye biler med re-
nere udstodning og lavt brendstofforbrug. En delebil
erstatter 5-6 privatbiler. Det giver mindre trangsel pE
vejene og plads til legepladser frem for parkeringsplad-
ser.



Enkel administration !

Bilerne bookes huftig 09 let via Internettet. Hver m3-
ned fEr du en regning for dit brug af bilerne.

Vi  har b i ler  nok

Hvis alle vore biler er ude at kore, sE er det muligt at
leje en bil hos Europcar til en fordelagtig pris. Der bli-
ver ogs8 sat ekstra biler ind i ferier og hojtider-

Skal den naste bil st8 foran jer€s hoveddor ?
Bilerne st€r sB tet pE medlemmerne som mullgt. Sporg
din nabo om ikke vores neste Toyota skal st8 i ieres
bol igomrEde.

Vi er for din skyld - og miljdets !

I Albertslund Delebil er det medlemmerne, der bestem-
mer vejen og farten. Bestyrelsen arbejder gratis. Ingen
skal tjene pE foreningen - bortset fra miljoet. Kom og
ver med - o9 bliv godt korende I



Hvis du vil vid€ mere,..

Du kan fB vedtagter, medlemsvilk8r samt yderligere
oplysninger ved at kontakte:

Agenda Center Albertslund, Kanalens Kvarter 32,
2620 Albertslund , tlt. 43 62 20 75
E-mail : albenslund@asendacenter.dk

Formand Lisbeth Mathiesen, Bomslippen 3,
2620 Albertslund , tlf. 43 62 7L 72
E-mail : fl .eriksen@get2net.dk

Denne folder er udgivet m€d stotte fra

Agenda C€nter Albertslund


