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 :التشغیل كیفیة - غراو-غروس في Book-n-drive من التشاركیة السیارات

 
 

 

 العمیل بطاقة واستالم تسجیل

 على واحدة لمرة المجاني التسجیل یلزم ،book-n-drive من المقدمة" Carsharing" السیارات تشاركیة خدمات استخدام من لتتمكن
 . drive.de/registrierung-n-www.book/ الرابط خالل من السیارات تشاركیة لخدمة المشغلة للشركة التابعة اإلنترنت صفحة
 السیارات، استخدام بواسطتھا یمكنك التي العمیل، بطاقة استالم یمكنك التسجیل، عملیة نجاح بعد. اإلیمیل عبر مستنداتك مع تأكیدٌ  سیصلك بعدھا

 RMV المحلیة المواصالت لشركة الرئیسي المقر في بسھولة الخطوة ھذه إنجاز یمكن. ماین-راین منطقة في الخدمة تفعیل مراكز أحد من
 .Jahnstraße شارع في غراو-غروس في

 

 سیارة حجز

 أو drive-n-book تطبیق خالل من أو drive.de-n-www.book/ الرابط خالل من العمیل دخول تسجیل عبر السیارات حجز یمكن
 . drive.de-n-web.book خالل من

 

 السیارة فتح

 كانت إذا. المعنیة للسیارة األمامي الزجاج خلف الموجود البطاقات قارئ أمام ثوانٍ  لبضع العمیل بطاقة توجیھ یجب التشاركیة، السیارة لفتح
. الذكي الھاتف باستخدام السیارة فتح كذلك یمكن. األبواب قُفل وسیُلغى األخضر باللون الصغیرة اللمبة فستضیئ للمستخدم، محجوزة السیارة
 تحتالموجود  book-n-drive تطبیق في) الذكيّ  للھاتف التعریف رقم( الذكي بالھاتف الخاص الفتح كود استخدام یلزم فإنھ بذلك، وللقیام

 للسیارات تشغیل كوسیلة RMV المواصالت شركة من) eTicket( اإللكترونیة البطاقة استخدام كذلك الممكن من وبالمناسبة،". حجوزات"
 .العمیل ببطاقة وتُغلق السیارة إعادة عند مكانھ إلى أخرى مرةً  المفتاح یُعاد. التابلوه صندوق في الحوامل أحد في السیارة مفتاح تجد. التشاركیة

 

  السعر

 سعر بدون السفر قلیلي للسائقین األولى مختلفتین؛ تعریفتین Book-n-drive یقدم. الكیلومترات وعدد الوقت سعر من الرحلة سعر یتحدد
 عدة یشمل دائًما اإلجمالي السعر فإن حال، أیة وعلى. إضافي أساسي سعر مع مخفضة رحالتٍ  بأسعار السفر كثیري للسائقین والثانیة أساسي
 .وصیانتھا بالسیارة والعنایة العطل، حالة في الدعم وخطاب والتأمین، الكھربي، التیار/الوقود منھا عوامل

 
 

 المشغلة الشركة صفحة على والمحاسبة والتأمین األسعار،/والتعریفات واألماكن، والحجز، التسجیل، بخصوص المعلومات من مزیًدا تجد
 drive.de-n-https://www.book/ة التشاركی السیارات لخدمة

  
  

http://www.book-n-drive.de/registrierung/
http://www.book-n-drive.de/
http://web.book-n-drive.de/?_ga=2.82384470.1117170905.1574690053-551767819.1553171331
https://www.book-n-drive.de/
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 غراو-غروس منطقة إدارة موقع في التشاركیة السیارات

 وقت أي في Wilhelm-Seipp-Str. 13 شارع في غراو-غروس منطقة إدارة عند موجودتین كھربائیتین سیارتین استعارة أحد ألي یمكن
 سیارة الكھربائیتین السیارتین إحدى. العطالت وفي األسبوعیة العطالت في وكذلك المنطقة شؤون إدارة عمل أوقات عدا ما العمل أیام في

 نیسان أما. متًرا كیلو 350 یبلغ مدى تتیحو الساعة في وات كیلو 52 سعتھا ببطاریة ومزودة التاسع الجیل من المقاعد خماسیة Zoe رینو
eNV200 الخلفیة مقاعدھا طي یمكن باص میني سیارة عن عبارة وھي كیلومتر 200 حوالي مداھا یبلغ التي الثانیة الكھربائیة السیارة فھي 

 المبنى أمام السیارات صف مكان في منفصلتین شحنٍ  محطتي في الكھربائیتان السیارتان تُشحن. مقاعد 7 لمستخدمیھا فتُتاح األمر لزم إذا
 نفس إلى الرحلة انتھاء بعد إعادتھما یجب أنھ یعني وھذا معینة، بمحطة مرتبطتان السیارتان وھاتان Wilhelm-Seipp-Str. 13 في الكائن
 .أخرى مرةً  المكان

 بمحطةٍ  مرتبطة غیر السیارات ھذه. احتراق بمحركات مزودة للمدینة مخصصة صغیرة سیارات التشاركیة السیارات خدمات ضمن یُوجد كما
 أخذھا تم الذي المكان عن النظر بغض ماین-راین منطقة في مختلفة مدن في الصغیرة السیارات لھذه أخرى أماكن في صفھا ویمكن معینةٍ 

 المبنى أمام( Wilhelm-Seipp-Str. 4 في شارع في المنطقة إدارة عند أیًضا غراو-غروس منطقة في الصغیرة السیارات ھذه تتواجد. منھ
 ).الرئیسي

 

 غراو-غروس في Gernsheimer Straße 10 موقع في التشاركیة السیارات

 حوالي Zoe رینو مدى یبلغ. Marktplatz من بالقرب ،Gernsheimer Str.10 شارع في للمشاركة متاحة كھربائیة سیارة أیًضا ھناك
 .معینة بمحطة مرتبطة فھي المنطقة، شؤون إدارة في الكھربائیتین السیارتین في الحال ھو وكما كیلومتًرا، 250

 

   غراو-غروس في التشاركیة السیارات مواقع                                                  ةالكھربائی السیارات خصوصیة 

 یجب أنھ غراو-غروس في الكھربائیة راتاالسی استخدام خصوصیات إحدى
 - الشحن بمحطة وتوصیلھ الرحلة بدء قبل السیارة من الشحن كابل فصل
 ! االنطالق یمكن بعدھا

 وذلك الشحن كابل توصیل بعد الشحن عملیة تنشیط یجب السیارة، إعادة عند
 المفاتیح لوحة في( RFID الزرقاء اإللیكترونیة الشریحة توجیھ خالل من

 تكون بذلك - الشحن محطة مستشعر على) الكھربائیة للسیارة الوسطى
 !انتھیت

 

 الموقعان


