
Delebilordning  
ved Slagterigrunden



Hav bil uden 
at have bil

Brug af 
bilerne

Du betaler en timepris (18 kr. for minibil eller 21 kr. for stationcar) 
for at bruge bilerne i dagstiden. 

Mellem kl. 20-06 er der ikke nogen timepris for at bruge bilerne. 

Derudover betaler du for de km du kører, 2.65/3,05 kr. pr. km for 
de første 100 km og 1,35 kr. pr. efterfølgende km.

Brændstof er inkluderet i prisen og du er fuldt selvrisikoforsikret 
og skal blot udfylde en skadeanmeldelse, hvis uheldet sker.

Parkering ved Slagterigrunden er gratis. Bilen skal returneres 
til deres reserverede p-plads på Slagterigrunden når din tur er 
færdig, så den er klar til næste bruger.

Du behøver ikke din egen bil når du bor på Slagterigrunden,  
for vi har en delebilordning.

Som beboer får du automatisk adgang til 5 delebiler, som  
hver har en reserveret parkeringsplads på Slagterigrunden.

Bilerne er dels stationcars og dels minibiler.

Du reserverer blot bilen når du skal bruge den - spontant - eller 
i god tid, så du er sikker på at den er til rådighed for dig.

Bilerne er nye biler der driftes af LetsGo Delebiler, som sørger 
for at bilerne er fuldt funktionsdygtige og sikre at køre i.  
LetsGo skifter bl.a. vinterdæk og sørger for at bilerne er i god 
stand. Som bruger skal du blot rydde op efter dig selv når du 
har kørt i dem.

Opstår der problemer med bilen har LetsGo en nødtelefon  
som er åben 24/7.

Bilerne deles af LetsGo’s medlemmer, og du kan også benytte 
LetsGo’s andre biler i Roskilde, Hedehusende, København, 
Odense og Aarhus. I København har LetsGo bl.a. kassevogne  
du kan benytte.

LetsGo garanterer biler i højsæsonen gennem samarbejde  
med bl.a. Europcar.



•   Gå ind på www.letsgo.dk

•   Tilmeld dig med kørekort og vælg Plus-medlemskab.

•   Brug rabatkoden: letsgoslagterigrunden

•   Herefter får du din personlige nøglebrik tilsendt som  
du skal bruge til at åbne bilerne med.

•   Ordningen gælder for alle over 23 år med adresse på 
Slagterigrunden. Plusmedlemskab koster normalt 490 kr.  
om måneden.

•   Tilmeld en person fra husstanden og inviter andre  
fra husstanden som tillægsmedlemmer. Så kan I bruge 
hinandens reservationer.

Sådan kommer du  
til at bruge bilerne

  Spørgsmål
Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte LetsGo  
direkte på telefon 35 35 14 11 på hverdage mellem kl. 09.00-12.30  
eller skrive til letgsgo@letsgo.dk

Delebilordningen på Slagterigrunden er drevet af LetsGo. 
LetsGo er Danmarks største operatør af delebiler med 
reserverede p-pladser. LetsGo er ejet af Delebilfonden,  
som er non-profit.


