
Fördelar med Solbilspoolen
 Centralt beläget vid Tivoliparken 

 Enkel bokning på internet

 Körning på solkraft utan minsta lilla utsläpp

 Bra räckvidd – cirka 15 mil vid stadskörning

 Lätt att parkera

 Rymligt bagageutrymme

 Poolen är öppen för både företag och privatpersoner

Allt är inkluderat
 Försäkring

 Inga bensinkostnader

Du betalar endast för tiden du använder 
bilen plus en månadskostnad för 
medlemskap i Solbilspoolen. 

044 - 780 76 08  •  c4energi@c4energi.se  •  www.c4energi.se

Kristianstad är bland de första i 
landet att erbjuda en Solbilspool 



Boka medlemskap I Solbilspoolen

Det tar normalt 2-3 dagar från det din ansökan skickats in tills du får ditt 
personliga Solbilskort. Ansökan görs på moveabout.se som du också når via 
c4energi.se

Beställ bil

Du bokar din bil via moveabout.se och betalar med Visa/Mastercard. Efter att 
bilen återlämnats dras den exakta bokningskostnaden från ditt kort. Företag 
faktureras månadsvis.

Hämta din bil och kör

Ett par minuter före bokad tid får du ett SMS med bilens regisreringsnummer. 
Genom att svara på SMS-et med din personliga PIN-kod så låses bildörrarna 
upp. Bilen startas med en nyckel som är fast monterad vid handskfacket i bilen. 
Är bilen fulladdad kan du köra cirka 15 mil utan laddning.

Lämna tillbaka bilen

Vid återlämningen parkerar du bilen på en tillgänglig parkeringsplats. Hyres-
perioden avslutas automatiskt när du sätter tillbaka startnyckeln i sin hållare i 
handskfacket och bilen låser sig automatiskt inom ca 30 sekunder. Glöm inte att 
sätta i laddkabeln så att bilen är laddad och klar när nästa användare kommer. 

Medan du har bilen

Ska du köra längre än 15 mil kan bilen laddas via ett vanligt vägguttag med 
10 Amperes säkring. 
Skulle du inse att den bokade tiden inte räcker eller om du råkar ut för problem 
eller skada kontaktar du Move About på tel: 031 799 28 04. Bilen är försäkrad 
men du har en självrisk som varierar beroende på typ av skada. Se det fullstän-
diga avtalet på moveabout.se för mer information.

Så här gör du 
Gå med i Solbilspoolen och hyr enkelt och billigt en bil när du behöver 
Här hittar du den viktigaste informationen om hur det fungerar.
Mer information fi nns på C4 Energis och på Move Abouts hemsida.



Vad kostar det för privatpersoner *
Priset bygger på en fast månadsavgift plus en rörlig avgift.
(Ingen kilometeravgift eller bokningsavgift. Studenter betalar halva månadsavgiften. )

 *Är du företag och vill boka? Läs mer om priserna på www.moreabout.se
Företag med mer än fem anställda kan teckna särskilt avtal med fast medlemsavgift.

Månadsavgift 
124 kr

Dagtid kl 06 -17
324 kr / halvdag
Boka en bil i fyra timmar

499 kr / heldag
Bilen kan användas från kl 
06.00 och ska lämnas senast 
kl 23.00

99 kr / timme

Kvällar kl 17-23
169 kr / helkväll

59 kr / timme 

Helger
499 kr / helg
Från fredag kl 17.00 
till söndag kl 23.00

Tre månader
gratis medlemsavgift 
(värde 372 kr)

Aktuella priser och kompletta avtalsvilkor hittar du via www.c4energi.se

Indtroduktionserbjudande till dig som 
är kund hos C4 Energi

C4 Energis kunder betalar 
därefter halva priset,
62kr/månad året ut

Första körningen 
gratis upp till
två timmar



På parkeringen vid Tivoliparken/Barbacka fi nns Solbilspoolen.  
Över bilarna, som just nu är 4 stycken Nissan 
Leaf, har vi byggt ett tak med solceller som lad-
dar bilarna. Blir det ström över går det in i nätet 
och används bilarna så mycket att solcellerna inte 
räcker till får de extra laddning via nätet.

–  Vi är mycket glada att tillsammans med företa-
get Move About kunna presentera detta miljö-
vänliga alternativ, säger Göran Thessén som är VD 
på C4 Energi. Här kan både privatpersoner, kom-
munanställda och företag hyra en liten smidig elbil 
till ett bra pris. Det enda som krävs är ett giltigt 
körkort och att du registrerar dig som medlem 
via hemsidan. 

När du blivit medlem och fått ditt nyckelkort
bokar du bil via webben, hämtar och kör. Du
betalar en fast månadsavgift och för tiden du lånar 
en bil. Inga andra kostnader tillkommer, varken för 
försäkringar eller körda kilometrar. 

Ingen kostnad för bränsle - bilen är laddad och 
klar när du hämtar den. Bakom satsningen står 
elbilspoolföretaget Move About och C4 Energi 
som på det här sättet bidrar till den historiska 
omställningen från fossila bränslen till smarta 
bränslen i våra bilar. 

www.moveabout.se044 - 780 76 08  •  c4energi@c4energi.se  •  www.c4energi.se

Missa inte chansen
att köra miljövänligt!


