Karlstads bilkooperativ
PRISLISTA gällande från 1 augusti 2017 och tills vidare

Tim- och milpriser
Pris per mil

Pris per timme

Pris per dygn3)

Prisklass A: Fiesta/Citigo1)

14:-

22:-

264:-

Prisklass B: Leon/Golf2)

19:-

28:-

336:-

Alla priser är inklusive moms och bränslekostnader.
1) Ford Fiesta Silver (LUH268) respektive Skoda Citigo Röd (NFD503).
Fiestan går på diesel, Skodan på biogas/bensin. I Fiestan är pälsdjur tillåtna.
2) Seat Leon Blå (DTK931) respektive Golf Röd (LTA188) går båda på biogas/bensin.
Båda bilarna har dragkrok och kan bära takräcke. I Golf Röd är pälsdjur tillåtna.
3) Mellan 07 och 17 betalar du timme för timme.
Mellan 17 och 07 betalar du för högst två timmar.
Ett dygn debiteras därför som mest med tolv timmar.

Tankning
All tankning betalas med kooperativets företagskort. Ett kort gäller för fordonet (finns i bilpärmen)
och ett för föraren (förvaltas av dig). Du kan bara betala om du har tillgång till båda korten.
Till förarkortet hör också en personlig kod. Om du glömmer koden kan du ändå betala i kassa med
hjälp av legitimation. Kortet kan också användas för biltvätt och vissa bilvårdsprodukter m m.
Kortet gäller på OKQ8-stationer. Om nöden så kräver kan du behöva tanka på andra stationer.
Du får då lägga ut kostnaden själv och redovisa med kvitto och den uttagsblankett som ska finns i
bilens pärm och på vår hemsida. Fäst kvittot vid blanketten (häftapparat finns i förrådet) och lägg i vår
brevlåda. Du får beloppet avdraget på nästa faktura.
Bilar med gasdrift har både en gastank och en bensintank. Den senare tar vid automatiskt när
gastanken är tömd. Dessa bilar ska så långt möjligt köras på gas och bensinen bara användas i
undantagsfall. Närmaste tankställe för gas är OKQ8-stationen på Våxnäs.
Gastankning kräver några enkla handgrepp som skiljer sig från bensin/dieseltankning.
Se instruktionsfilm på nätet och fråga gärna personalen om du behöver hjälp.

Kostnader vid avbokning
Om du avbokar bilen lika långt i förväg som bokningen gällde (t ex om du avbokar mer än 6 timmar
före en 6-timmarsbokning) kostar det dig ingenting. Avbokar du senare än så betalar du halva
timpriset. Om någon annan bokar bilen den tiden slipper du avbokningsavgiften.

Om du råkar ta fel bil
Först och främst: Ta inte fel bil! Dubbelkolla om du är osäker på vilken bil du bokat.
Om denna bil inte finns på plats – kontakta i första hand den som bokat den före dig (syns på vår
hemsida och telefonnummer finns i en pärm i förrådet). Förvissa dig – via vår hemsida eller per
telefon med någon som kan kolla bokningsläget åt dig – att du kan ta ut en annan bil i stället.
Om du tar en annan bil än den du bokat debiteras du tid för båda och mil för den bil du använt.
Detta gäller givetvis inte om du blivit ”oskyldigt drabbad” av någon annans misstag eller försening.
Återigen: Var noga med att ta rätt bil och var noga med att ställa tillbaka den innan din bokning går ut.
I annat fall ställer du till rejält med trassel för andra medlemmar!

Medlemsinsats och årsavgift
Insatsen är på 2000 kr för fysisk person (privatperson) och på 4000 kr för juridisk person (företag).
Extra nyttjanderätt inom samma familj (fysisk person) kostar 1000 kr.
Detta är engångsbelopp som återbetalas efter eventuellt utträde ur kooperativet.
Årsavgiften är 500 kr och debiteras i samband med maj-fakturan.

Självrisk
Vid reparationer som tar våra försäkringar i anspråk betalar kooperativet en självrisk. Den är
proportionell mot skadekostnaden, så vid en omfattande skada kan självrisken gå upp till stora
belopp. Om styrelsen bedömer att en medlem varit vållande till skadan kommer halva
självriskbeloppet att debiteras på nästa faktura. Självklart är vi alla alltid rädda om våra bilar, men en
hög självrisk är ju ett skäl till att vara än mer försiktig!

Betalning
I normalfallet sammanställer vi fakturor i början av januari, maj och september.
Förfallodatum är sista vardagen i respektive månad.
Vi sänder fakturan till den e-post du angivit om inte annat överenskommits.
Du har själv ansvar för att fakturan kommer rätt.
Frågor rörande fakturan ställer du till kassor@karlstadsbilkooperativ.org.
Andra rutiner för betalning kan förekomma efter överenskommelse.

Trängselskatt, bompengar, böter m m.
Bilkooperativet debiteras automatiskt när sådana avgifter uppkommer.
Vi tar sedan ut samma avgift av den som bokat bilen vid det aktuella tillfället.
Om polisen begär uppgifter om vem som bokat fordonet vid tiden för en lagöverträdelse
meddelar vi detta.

Resa till utlandet
Bilkooperativets försäkringar gäller inom Norden.
Därutöver måste du själv kontrollera att du har riktiga handlingar.
Vid tankning utomlands får du själv betala bränslet och redovisa dina utlägg med hjälp av kvitton.
Använd utläggsblanketten som finns i bilens pärm och på hemsidan.
Vi ersätter bränslet enligt OKQ8s prislista samma datum.

Utträde
Uppsägning av medlemskap ska ske i form av ett mejl till medlemskap@karlstadsbilkooperativ.org
senast 30 november för att gälla från kommande årsskifte. När du säger upp medlemskapet lämnar
du också tillbaka nyckelbrickan samt klipper sönder ditt förarkort. Du meddelar också kassören till
vilket bankkonto du vill ha din insats återbetald. Återbetalningen sker efter närmast följande årsmöte
som i regel hålls i slutet på mars. Detta är styrt av lag och inget vi i bilkooperativet kan påverka.
Säger du upp medlemskapet senare än 30 november men avsäger dig nyttjanderätten och återlämnar
nyckelbrickan debiterar vi ingen årsavgift under det år du kvarstår som medlem.
När du går ur bilkooperativet är du själv ansvarig för att ta bort dina eventuella återstående bokningar
ur bokningssystemet. Annars kommer de att debiteras dig i efterhand.

