
Mejla oss:
hej@elbilio.se

Besök oss:
www.elbilio.se

Nu erbjuder Elbilio en elbilspool utanför 
huvudentreen vid Kista Gate 
Torshamnsgatan 44.

Som hyresgäster i Corem kan du förköpa 
din resa och få 50 % rabatt.
Gå in på: https://www.elbilio.se/forkop
för att förtidsboka din resa redan idag!

SÄG HEJ TILL 
CURT & CLARA

Så fungerar det
Ladda ner appen och skapa ett kon-
to med din företagsmejl, välj sedan 
vilken bil du vill hyra, boka, lås upp 

och kör iväg. Så enkelt är det. Mer info 
finns i appen eller på elbilio.se. 

Trevlig åktur! 

PSST, GLÖM EJ!

REGGA DIG MED
 DIN FÖRETAGSMEJL 

ELBILSPOOL FÖR COREMS
HYRESGÄSTER

Ett smidigt & klimatsmart resealternativ

Få en timmes gratis körning!
Registrera dig och få 100 kr att köra för. 
Skriv in koden “AUTUMN22” “AUTUMN22” i appen 
under “erbjudandekod” i menyn.

Koden gäller t.o.m 2022-12-31.

TIMME 

DYGN - 24 H

HELG* - FREDAGAR KL 17:00 - MÅNDAG KL 07:00

** EXTRATIMMAR INNAN ELLER EFTER DESSA TIDER DEBITERAS ENLIGT PRISLISTA OVAN. 

99 KR
690 KR
990 KR

Prislista 

ELBILSPOOLEN I KISTA GATE







Företag- och privatresa
När du bokar en bil kan du enkelt välja hur  
din  resa ska betalas.   

Möjlighet till att lägg till olika betalkort under 
valet  betalkort i menyn. Exempelvis om du vill 
ha ett  privat betalkort och ett företagskort.  

För att skapa ett företagskonto och bli 
fakturakund kontaktar du oss  så sätter vi upp 
ett fakturakonto och bekräftar  detta med ditt 
företags ekonomiavdelning.  Därefter kopplar vi 
de anställda till företagskontot.
Varje månad skickas en faktura med  samman-
ställning av de anställdas resor.

För att resa som fakturakund låter du boxen 
 “Använd mina eventuella krediter” var markerad.
(Denna box är alltid markerad som förval.)

Göra en privat resa genom att avmarkera boxen 
“Använd mina eventuella krediter” och väljer de 
 kort du vill betala med.
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