
FRÅGOR OCH SVAR
OM VÅR BILPOOL

Sharing is Caring
Vi vill att fler ska ha möjlighet att låna vår bil när vi själva 

 inte använder den. Därför har vi startat denna  
bilpool i samarbete med Ezeride.

I detta häfte har vi samlat bra och viktig information till  
dig som är intresserad av att hyra vår bil. Har du fler frågor 

 är du välkommen att kontakta Ezerides support på  
020- 89 91 46 eller contact@ezeride.io



Innehåll

Kom i gång!
 

Ladda ner Ezeride Share appen

Följ stegen i appen för att starta ditt konto

Boka bilen genom appen

Lås och lås upp bilen med hjälp av appen
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1. Boka bilen

1.1 - Under hyresperioden

Du bokar bilen via appen Ezeride share och väljer den tid du önskar boka. Tryck  
sedan på Boka. När din tid börjar får du tillgång till detaljerna kring bilen i appen. Du 
identifierar dig via BankID. Bilen låser du upp med hjälpa av appen. 

Bokningen sker automatiskt och du får ingen bokningsbekräftelse. 

Tjänsten är anpassad för att användas med hjälp av en app, vilket kräver att du har en 
enhet där du kan installera appar.

Tider som man kan hyra bilen 
Minimum för att hyra bilen är en (1) timme därefter kan du hyra bilen så länge den är 
tillgänglig mellan följande dagar och tider:

 Måndag-torsdag från 17.30- 06.00 (nästkommande dag.)
 Helger från fredag 16.30 till måndag 06.00

Avboka tiden
Du kan avboka din tid upptill 2 timmar innan start på din bokade tid. Avbokning gör du 
via appen under Bokningar. 

Bilen låser du upp med hjälp av appen. Observera att Bluetooth måste vara påslaget 
på din mobiltelefon. Koppla loss laddsladden och ta med i bilen.

Under incheckningen måste du rapportera en ev. skada som tidigare inte finns med i 
listan över befintliga skador. Det görs med hjälp av foto och en beskrivning av skadan. 
Skador som inte rapporteras in under incheckningen kan du som hyrestagare av bilen 
bli ansvarig för.

Vid problem att låsa upp bilen  
Försök att låsa och låsa upp igen några gånger. Kontrollera även att Bluetooth är 
påslaget på din mobiltelefon. Fungerar det fortfarande inte så kontaktar du  
Ezeride Shares kundsupport.

Hyresperioden avslutas
Du kan avsluta uthyrningen när som helst innan den bokade hyresperioden har löp ut. 
Appen kommer att guida dig igenom alla steg i utcheckningsprocessen. Du kommer att 
få en summering av dina resekostnader, tryck på checka ut för att genomföra betalning-
en. Uthyrningen är avslutad så fort du genomfört betalningen. Om betalningen misslyck-
as får du en faktura till din registrerade email, som ska betalas inom 5 dagar. 



Ladda bilen under uthyrningen
Elbilen ska normalt stå på laddning när du hämtar bilen, skulle laddningen inte räcka är 
du välkommen att ladda bilen på dess ordinarie parkeringsplats. Alternativt kan bilen 
laddas vid snabbladdare som finns utplacerade längs våra vägar eller med bilens ladd-
kabel som ligger i bagageutrymmet. Glöm inte att lägga tillbaka den när du har laddat 
klart. 

Ändra hyrestiden under pågående bokning
Under din bokning i appen kan du välja att förlänga din bokning, med förutsättning att 
ingen annan har bokat bilen efter dig. Appen visar om det är möjligt att förlänga bok-
ningen i kalendern eller inte. Visas ingen ytterligare tid, är tyvärr inte bilen tillgänglig.

Om din resa överstiger den inkl. körsträckan 
Om du kör längre än de kilometer som ingår vid din bokning tillkommer en
kilometerkostnad som läggs på den totala kostnaden när du checkar ut. När
du bokar bilen så ser du tydligt kostnaden för eventuella tillkommande kilometer.
Priset är 1,5 kr/km.

Vid motorstopp
Kontakta i första hand vägassistans via Ezeride Share appen och i andra hand Ezeride 
Shares kundsupport.

Om föraren bötfälls
En hyrestagare som får en fortkörningsbot eller annan personlig sanktion är
skyldig att stå för denna kostnad. Vid parkeringsbot kommer Ezeride Share
kontrollera när boten är tidsstämplad, är den daterad till en pågående hyresperiod
kommer hyrestagaren behöva betala för boten.

Bilen ska återlämnas i samma skick som när den hämtades. Kontrollera  
att du inte glömmer något i bilen. Om exteriören blivit onormalt smutsig 

eller lerig, måste du även tvätta bilen.

fort. 1.1 - Under hyresperioden
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Så betalar du för tjänsten:
Antingen med Mastercard eller Visa vid utcheckningen. Du behöver registrera ett giltigt 
betaltkort innan du kan göra din första bokning. 

  

Vid utcheckningen ska du rapportera eventuella nya skador  
som har uppkommit under hyresperioden.

Vid skador 
Om bilen har fått skador under hyresperioden ska en skaderapport fyllas i av dig som 
hyrt och kört bilen, detta är underlag för försäkringsbolaget. Du tar då bilder på skador-
na. Instruktioner för hur bilderna ska tas får du i appen. Totalt ska 11 bilder tas, tre (3) på 
bilens insida och åtta (8) på utsidan. Tänk på att ta tydliga bilder. Om du vägrar eller inte 
kan förse Ezeride share med foton av bra kvalitet kan du bli ansvarig för skador som 
rapporteras av nästa användare. 

Vi rekommenderar dig att spara bilderna i minst sju (7) dagar som skydd för eventuella 
tvister kring när en skada har uppkommit.

2. Utcheckning  & betalning

Prislista
Hyrs bilen i upp till 12 timar så ingår 100 
fria km, hyr man 24 timmar (1 dygn) ingår 
200 fria km osv. Varje kilometer som över-
skrider de fria kostar 1,5 kr/km. (15kr/milen).  

Faktisk kostnad för drivmedel tillkommer 
med ca 0,4 kr/km. Hyresavgiften visas 
tydligt innan/när du bokar bilen. Kostna-
den för körsträcka och vägtullar beräknas 
automatiskt och adderas vid utcheckning-
en. 

1
2
3
4
5
6
7
8
12
24
48

99 kr
139kr
179 kr
209 kr
249 kr
279 kr
309 kr
339 kr
379 kr
419 kr
779 kr

Hyreslängd Hyreskostnad
  (timmar)

Instruktion - utvändiga foto Instruktion - invändiga foto
1 foto på främre säte
1 foto på baksäte
1 foto på bagageutrymme
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2. Utcheckning  & betalning
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Som hyrestagare är du alltid helförsäkrad när du bokar bil i Ezeride Share, utan extra 
kostnad då försäkringen ingår i bilhyran. Försäkringen gäller endast för hyrestagaren av 
bilen, det är även denna person som endast får framföra bilen under hyresperiode för 
att försäkringen ska gälla.  

Kontakta Ezeride för mer information gällande försäkring och villkor.

Krav på hyrestagaren
 Hyrestagaren ska ha ett giltigt svenskt körkort under hyrestiden.
 Personuppgifter för hyrestagaren i avtalet med Ezeride Share överensstämmer  
 med dem på körkortet.
 Nyckelbox eller dongel från Ezeride Share får inte kopplas ut under hyrestiden.

Försäkringen gäller:
 Försäkringsskyddet gäller under den hyrestid som anges i hyresavtalet via
 Ezeride Share. Hämtas bilen senare inom hyrestiden börjar försäkringen först
 vid den tidpunkten. 
 Om bilen lämnas tillbaka tidigare före hyresperioden slut upphör försäkringen  
 att gälla vid tidpunkten för återlämningen.

Försäkringen gäller inte:
 Om du saknar körkort vid skadetillfället.
 Om du är påverkad av alkohol, eller annan drog.
 Om någon annan, som inte godkänts av Ezeride, kör under hyresperioden.
 Om olyckan sker utanför den bokade hyresperioden.
 Om du förlorar bilnycklarna.
 Fel eller skador på bilen orsakade av att du använt bilen felaktigt.
 Om dongeln kopplats ur under hyresperioden.

Ungdomssjälvrisk
En så kallad ungdomssjälvrisk av 1 000 kronor extra tas ut om föraren var
under 24 år vid skadehändelsen. Ungdomssjälvrisk tas endast ut i samband
med trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring.

3. Försäkringsfrågor



Försäkringens omfattning & självrisk 

Försäkringsmoment    Självrisk
Trafikförsäkring      0 kr
Brandförsäkring      4 830 kr
Stöldförsäkring      4 830 kr
Maskinskadeförsäkring     4 830 kr
Räddnings- och bärgningsförsäkring   4 830 kr
Glasförsäkring 35% av skada, lägst   2 415 kr (200 kr vid lagning)
Rättsskyddsförsäkring 20% av skada, lägst  4 830 kr 
Vagnskadeförsäkring     8 500 kr 

Vid skada
Anmäl skadan till Ezeride Share kundsupport:
Via telefon: 070-297 12 07
Via mejl: contact@ezeride.io

Ezeride kommer assistera genom hela processen tillsammans med försäkringsbolaget.

fort. 3 - Försäkringsfrågor 4. Allmänna frågor



4. Allmänna frågor

Hur går jag tillväga om jag glömt något i bilen?
Om du efter utcheckningen upptäcker att du glömt något i bilen kontaktar du Ezeride 
Shares kundsupport så hjälper de dig. 

Kan jag boka bil via webben?
Nej, det går endast att göra bokningar via appen - Ezeride Share

Får jag köra bilen utanför Sverige?
Nej, det är inte tillåtet att köra utanför Sveriges gränser.  

Jag har ingen smartphone, kan jag hyra bilen ändå?
Tjänsten är anpassad för att användas med hjälp av en app så du behöver en enhet där 
du kan installera appar.  

Hur lång eller kort tid kan jag hyra bilen? 
Minimum för att hyra bilen är en (1) timme därefter kan du hyra bilen så länge den är 
tillgänglig mellan följande dagar och tider:

 Måndag-torsdag från 17.30- 06.00 nästkommande dag.
 Helger från fredag 16.30 till måndag 06.00



Support

Tider du kan använda bilen

Kostnader (några exempel)

Kontakta Ezeride via contact@ezeride.io 
eller på telefonnummer 020-89 91 46

Ni hittar mer information på fabo.se

Ni hittar svar på flera frågor på: kundo.se/org/falken-
berg-bostads/

Måndag - torsdag 17.30 - 06.00 
 
Helger från fredag 16.30 fram till måndag 06.00

1 timme - 99 kr inkl. 100 fria km 
5 timmar - 249 kr inkl. 100 fria km 
24 timmar/1 dygn - 419 kr inkl. 200 fria km
48 timmar/2 dygn - 779 kr inkl. 400 fria km


