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Carsharing book-n-drive w Groß-Gerau – jak to działa: 
 
 

Rejestracja i odbiór karty klienta 

Aby móc korzystać z pojazdów w ramach systemu Carsharing book-n-drive, konieczna jest 
jednorazowa bezpłatna rejestracja na stronie internetowej operatora systemu pod adresem 
www.book-n-drive.de/registrierung/. Po zarejestrowaniu otrzymasz pocztą elektroniczną 
potwierdzenie oraz swoje indywidualne dane. Po zarejestrowaniu kartę klienta służącą do 
otwierania pojazdów w systemie Carsharing należy odebrać w jednym z punktów odbioru w regionie 
Ren/Men. W Groß-Gerau kartę można odebrać w centrali mobilności RMV-Mobilitätszentrale Groß-
Gerau (LNVG) przy Jahnstraße.  
 
Rezerwacja pojazdu 

Pojazdy można rezerwować poprzez zalogowanie się pod adresem www.book-n-drive.de/, za 
pomocą aplikacji Carsharing book-n-drive lub na stronie web.book-n-drive.de. 
 
Otwieranie pojazdu 

W celu otwarcia pojazdu należy przytrzymać kartę klienta przez kilka sekund przed czytnikiem kart 
za przednią szybą pojazdu. Jeżeli pojazd jest zarezerwowany na tego użytkownika, lampka 
przełącza się na kolor zielony, a drzwi zostają odblokowane. Możliwe jest także otwarcie pojazdu 
za pomocą smartfonu. W tym celu należy w aplikacji Carsharing book-n-drive w zakładce 
„Rezerwacje” użyć kodu otwarcia dla smartfonu (PIN do telefonu). Jako medium dostępu do 
pojazdów Carsharing można także użyć biletu eTicket RMV. Kluczyki do pojazdu znajdują się w 
uchwycie w schowku podręcznym. Przy oddawaniu pojazdu kluczyki należy z powrotem umieścić 
w schowku i zablokować pojazd za pomocą karty klienta. 
 
Cena 

Cena za przejazd składa się z ceny za czas i pokonane kilometry. System book-n-drive oferuje dwie 
taryfy: dla osób mało jeżdżących bez ceny podstawowej oraz dla osób dużo jeżdżących z 
korzystnymi cenami za przejazdy i dodatkową ceną podstawową. Cena łączna zawsze zawiera 
koszty m.in. za paliwo/prąd, ubezpieczenie, pakiet assistance, serwis i konserwację. 
 

Więcej informacji na temat rejestracji, rezerwacji, stacji, taryf/cen, ubezpieczenia i rozliczenia 
podano na stronie systemu Carsharing https://www.book-n-drive.de/ 

 

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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Pojazdy Carsharing przy Starostwie Powiatowym Groß-Gerau 

Przy Starostwie Powiatowym Groß-Gerau przy Wilhelm-Seipp-Str. 13 w dni robocze poza 
godzinami urzędowania starostwa oraz w weekendy i dni wolne od pracy przez cały dzień są 
dostępne dwa pojazdy elektryczne do wynajęcia przez każdego. Jednym z nich jest pięcioosobowy 
Renault Zoe najnowszej generacji o pojemności baterii 52 kWh, co daje mu zasięg do 350 km. Drugi 
pojazd elektryczny to Nissan eNV200 o zasięgu około 200 km, samochód typu van, którego tylną 
kanapę można w razie potrzeby rozłożyć, dzięki czemu zmieści się w nim 7 osób. Oba pojazdy 
elektryczne są ładowane przy oddzielnych stacjach ładowania na parkingu przed budynkiem 
Wilhelm-Seipp-Str. 13 i są przypisane do stacji. Oznacza to, że po zakończeniu jazdy należy je 
zaparkować w tym samym miejscu. 

Ofertę Carsharing uzupełniają tak zwane CityFlitzer z silnikiem spalinowym. Nie są one przypisane 
do stacji i niezależnie od miejsca wynajęcia można je odstawić w innych punktach CityFlitzer w 
różnych miastach w regionie Ren/Men. Stacja CityFlitzer w Groß-Gerau także znajduje się przy 
Starostwie Powiatowym, Wilhelm-Seipp-Str. 4 (przed budynkiem głównym). 
 

Pojazdy Carsharing przy stacji Gernsheimer Straße 10 w Groß-Gerau 

Przy Gernsheimer Str. 10, w pobliżu rynku, także jest dostępny pojazd elektryczny do wykorzystania 
w systemie Carsharing. Zasięg modelu Renault Zoe wynosi około 250 km i podobnie, jak oba 
pojazdy przy Starostwie Powiatowym, jest on także przypisany do swojej stacji. 

 

Specyfika wynajmu pojazdów elektrycznych  Stacje Carsharing w Groß-Gerau  

Cechą szczególną przy używaniu pojazdów 
elektrycznych w Groß-Gerau jest konieczność 
wyjęcia kabla ładowania z pojazdu i 
umieszczenia go w stacji ładowania przed 
wyruszeniem w trasę – teraz można ruszać!  

Przy zwracaniu pojazdu po podłączeniu kabla 
zasilającego należy aktywować proces 
ładowania przytrzymując niebieski chip RFID 
(na tablicy rozdzielczej pojazdu) przy czujniku 
stacji ładowania – gotowe! 

 

 


