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Groß-Gerau’da Book-n-drive-Carsharing – nasıl işliyor:

Müşteri Kartının kaydedilmesi ve teslim alınması
Book-n-drive-Carsharing [Araç paylaşımı]-işletmesi motorlu araçlarını kullanabilmek için Carsharing
işletmesinin internet sitesindeki www.book-n-drive.de/registrierung/ sayfasında bir defalığına
ücretsiz kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt onayı ile kişisel belgeler, size e-posta yoluyla
gönderilir. Yapılan kesin bir kayıttan sonra, Carsharing araçlarının açılması için kullanılacak müşteri
kartı, Rhein-Main-Bölgesinde bulunan herhangi bir aktivasyon yerinden teslim alınabilir. Bu işlem
Groß-Gerau’da, Jahnstraße’de bulunan RMV-Mobilitätszentrale Groß-Gerau (LNVG)’de yerine
getirilir.
Araç rezervasyonu
Araçlar, www.book-n-drive.de/ internet sitesi müşteri girişi, book-n-drive Carsharing-App [Cep
telefonu uygulaması] veya web.book-n-drive.de sayfası üzerinden rezerve edilir.
Aracı açmak
Carsharing-araçlarını açmak için müşteri kartının birkaç saniye boyunca ilgili aracın ön camının
arkasında bulunan kart okuyucuya tutulması gerekmektedir. Şayet araç kullanıcı kişi için rezerve
edildiyse, küçük lamba yeşil renge dönüşür ve aracın kapı kilidi açılır. Akıllı telefon ile de açmak
mümkündür. Bunun için book-n-drive Carsharing-App’te bulunan “Buchungen” (Rezervasyonlar)
bölümünde akıllı telefon açma kodunun (Cep telefonu PİN’i) kullanılması gerekmektedir. Ayrıca
Carsharing-Araçları için RMV eTicket’i giriş yapmak amacıyla kullanmak mümkündür. Arabanın
anahtarı, torpido gözünde bulunan bir askıda bulunmaktadır. Aracın geri teslimi esnasında
anahtarın tekrar oraya konulması ve aracın müşteri kartı ile kilitlenmesi gerekmektedir.
Fiyat
Araba kullanma ücreti, kullanma süresi ile gidilen kilometrenin beraber hesaplanması ile oluşturulur.
Book-n-drive, nadiren araç kullananlarda baz ücret olmaksızın ve çok kullananlarda uygun sürme
ücretleri ile ek baz ücret olmak üzere, iki tarifeden meydana gelir. Toplam ücret, diğer masraflar
yanında her durumda akaryakıt/elektrik, sigorta, ek koruma belgesi, bakım ve servis ücretini kapsar.
Kayıt, rezervasyon, üsler, tarifeler/fiyatlar, sigorta ve hesaplama hakkında ayrıntılı bilgiyi,
adlı internet
sitesinden
Carsharing işletmecisinin https://www.book-n-drive.de/
öğrenebilirsiniz.

1

Fachdienst Regionalentwicklung und Mobilität

Groß-Gerau İlçe İdaresi Carsharing-Araçları Üssü
Wilhelm-Seipp-Str. 13 adresinde bulunan Groß-Gerau İlçe İdaresi’nde iş günleri, kaymakamlığın iş
saatleri dışında ve hafta sonu ile tatil günlerinde gün boyu iki adet elektro araç herkes tarafından
ödünç alınabilir. Her iki E-aracı arasında, Renault Zoe’nin beş kişilik ve 52 kWh akü kapasiteli en
yeni bir modeli bulunmakta olup bu araçla en fazla 350 kilometreye kadar bir mesafeyi katetmek
mümkündür. İkinci E-araç, en fazla 200 kilometre yapabilen Nissan eNV200 modelidir; bu araç bir
Van tipi olup son koltuk takımları gerektiğinde açılır ve bu sayede 7 kişilik oturma yeri oluşturulabilir.
Her iki E-araç, Wilhelm-Seipp-Str. 13 adresinde bulunan binanın park yerindeki ayrı ayrı doldurma
istasyonlarında şarj edilirler ve sadece bu istasyona bağlıdırlar; bu demektir ki bu aracın, onlara
olan ihtiyaç bittikten sonra, yeniden getirilip aynı yere bırakılması gerekmektedir.
Carsharing arzına ek olarak, içten yanmalı motorlara sahip CityFlitzer adlı araçlar mevcut. Bu
araçların, alınan istasyona bağlı olmaksızın ve nereden alındığına bakılmaksızın, Rhein-Main
bölgesinde bulunan değişik şehirlerdeki diğer CityFlitzer alanlarına bırakılmaları mümkündür. GroßGerau’daki CityFlitzer alanı da yine ilçe idaresinin bulunduğu Wilhelm-Seipp-Str. 4 adresindeki
yerdedir (Ana binanın önü).

Gernsheimer Straße 10, Groß-Gerau‘da Carsharing – Araçları Üssü
Gernsheimer Str. 10’da Marktplatz yakınında da yine bir adet E-aracı kullanım amacıyla hazır
beklemektedir. Renault Zoe, en fazla 250 km’lik bir mesafe katedebiliyor ve diğer iki E-araçta olduğu
gibi, kaymakamlık önünde ve istasyona bağlıdır.

E-araçlarının özel özelliği

Carsharing Groß-Gerau Üsleri

Groß-Gerau‘da bulunan E-araçlarının bir özel
özelliği de şu ki hareket etmeden önce aracın
doldurma kablosunun
araçtan çıkarılıp
doldurma istasyonuna takılması gerekmektedir
– ve ardından artık yola devam edilebilinir!
Teslim edilme esnasında ise doldurma kablosu
takıldıktan sonra doldurma işleminin mavi
RFID-çipinin (E-aracının orta konsolunda)
doldurma istasyonundaki sensora tutularak
aktifleştirilmesi gerekmektedir – hepsi bu
kadar!

2

