Gotlands första bilpool
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Nu får Gotland sin första bilpool i Visby. Bilpoolsföretaget Sunfleet, med rötterna
i Göteborg, startar nu upp en bilpool i Visby med fyra stycken miljöbilar från
Volvo.
Sunfleet öppnar nu Gotlands första Bilpool i Visby, Norra hansegatan 2A, som består av
fyra stycken nya miljöbilar från Volvo. Allt fler upptäcker fördelarna med att vara medlem i
en bilpool, inte minst med tanke på miljön och de kostnadsfördelarna det många gånger
innebär.
Bilpoolen i Visby är en så kallad halvöppen bilpool. Det betyder att den är dedikerad till ett
företag på vardagarna och tillgänglig för privatpersoner på kvällar och helger.
Sunfleet har idag över 650 bilar på 34 olika orter runt om i Sverige.
Det har under en längre tid funnits intresse för en bilpool på Gotland och det är med glädje
som Sunfleet nu kan bekräfta öppnandet av den första bilpoolen.
-

Vi har länge velat öppna upp en bilpool på Gotland eftersom att efterfrågan är så
pass stark här, det känns fantastiskt att det äntligen är dags! Säger Sandra Gyllby,
marknadschef Sunfleet.

Till sommaren hoppas Sunfleet även kunna öppna upp en bilpool för alla semesterfirare,
förhoppningsvis direkt nere vid kajen. Denna bilpool kommer i så fall vara helt dedikerad
till privatpersoner.

Fakta om bilpoolen i Visby
Fyra stycken Volvo-bilar
V70, C30, V50 och V60.
Tillgängliga för privatpersoner
Måndag- torsdag klockan 17:00-08:00, fredag efter klockan 15:00
Helt öppen lördag-söndag
Adress Norra hansegatan 2A
Platserna är uppmärkta med Sunfleets skyltar.

Så här fungerar Sunfleet
Sunfleet är Sveriges största bilpool som erbjuder ett klimatsmart och enkelt alternativ till
eget bilägande, du har ofta tillgång till bilarna dygnet runt och har möjlighet att hyra bil
per timme eller per dygn, så länge du vill.
Bilarna står utplacerade i närhet av din bostad och arbete, på reserverade platser och kan
bokas via internet, telefon eller mobil applikation (iPhone eller Android) ända ner till
minuten innan du behöver bil.
I medlemskapet i bilpoolen ingår skatt, försäkringar och underhåll. Du betalar per timme
och per kilometer som du kör. Alla bilar i bilpoolen är nya, säkra och miljöklassade
(miljöfordon enligt Regeringens definition).
Här har du även möjlighet välja bilmodell efter ändamål, en stor bil om du behöver eller en
mindre om det räcker.

För mera information och kundcase vänligen kontakta
Sandra Gyllby
Marknadschef Sunfleet
072-159 20 60
Pressbilder finns tillgängliga på vår hemsida www.sunfleet.com/press/pressbilder/

