Projekt CIVITAS ELAN
v Brně podporuje
Integrované centrum mobility
na České
•
Komplexní dialog s cestujícími
a marketingovou kampaň
•
Systém diagnostiky stavu
jízdenkových automatů
•
Optimalizaci spotřeby elektrické
energie v tramvajích a trolejbusech
•
Plánování přestupních uzlů
•
Minibusy
www.facebook.com/civitas.brno
www.civitas.brno.cz

nemáte auto
a občas ho
potřebujete?
máme vozový park,
ze kterého si vybere
každý
jsme
Carsharing
první český
je sdílení
automobilů více
carsharing
lidmi, kteří auto
potřebují jen občas
a proto se jim nevyplatí
kupovat a provozovat vlastní auto.

www.autonapul.org
www.facebook.com/autonapul
Informační materiál
byl pořízen
ve spolupráci
s projektem CIVITAS
ELAN a Integrovaným
centrem
mobility.
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Carsharing je vhodný
pro jednotlivce, rodiny,
malé podnikatele
i neziskové organizace

10

osobních aut různé
velikosti a přívěsný vozík si můžete
snadno vypůjčit od Autonapůl.
Jednoduše rezervujete, vyzvednete,
odvezete, vrátíte a hotovo. A pak
jednou za čas faktura jako za telefon.
S našimi auty jezdíte za

5,5–7,6 Kč/km,

Proč jste se rozhodli
pro Autonapůl?
„Dříve jsme měli vlastní auta, ale
pořád jsme do nich sypali peníze na
opravy, i když moc nenajezdila. Teď,
když potřebujeme, máme k dispozici
íc
auta v dobrém stavu. Autonapůl nav
šetří parkovací místa ve městě, což
je v souladu s naší prací za čistější
životní prostředí.“
elé Země ČR

Michal Šimoník, Hnutí Duha – Přát

„Občas potřebujeme něco převézt,
ale mít vlastní auto by se nám
nevyplatilo. U Autonapůl si
můžeme vypůjčit auto, jaké zrovna
potřebujeme, nemusíme se starat
o jeho údržbu. A zároveň máme
í
přesnou představu o tom, kolik použit
auta stojí.“

Petr Rychtecký, finanční ředitel
Na Zemi – společnosti pro fair trade
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se vším všudy – podle velikosti auta.
Kromě toho od vás budeme chtít poplatek
100 Kč měsíčně a 2 Kč za každou hodinu
rezervace. Věděli jste, že vlastním autem
jezdíte možná až za 12–16 Kč/km?
Spočítejte si to na našich internetových
stránkách...

Jezdit s námi není
nikterak složité.

Stačí složit vratnou zálohu 5000 Kč,
zavázat se dodržovat naše pravidla
a můžete jezdit! Pokud by vám Autonapůl
nevyhovovalo, smlouvu s vámi stejně
rychle ukončíme a peníze vrátíme.
Nic na tom není. Ozvěte se nám!

autonapul@autonapul.org
732 189 229
www.autonapul.org

31.05.12 13:35

