Przekonaj się, że car sharing jest nie tylko koncepcją, ale jest już także biznesem
Podczas mojej podróży do Hanoweru najtańszym środkiem lokomocji okazały się linie autobusowe, gdzie koszt podróży w obydwie strony wyniósł około 400 zł (bez zniżek
i rabatów). Po dotarciu do celu można skorzystać ze środków komunikacji miejskiej, takich jak autobusy, pociągi (S-Bahn) i metro (U-Bahn). Komunikacja miejska obejmuje
swoim zasięgiem cały Region Hanoweru i można na jednym bilecie korzystać ze wszystkich tych środków transportu. Dodatkowo mamy do dyspozycji wypożyczalnie
samochodów oraz carsharing. Znalezienie firm carsharingowych w danym mieście jest bardzo proste, najlepiej wykorzystać do tego którąś z wyszukiwarek internetowych.
W Hanowerze mamy obecnie trzy firmy carsharingowe: Flinkster, Stadtmobil oraz Quicar, jak również carsharing prywatny.
Firma Flinkster kooperuje z Deutsche Bahn AG i koszt rejestracji dla tych, którzy nie posiadają karty kolei niemieckich wynosi 50€. Rejestracji dokonuje się online, jednak
tylko w języku niemieckim, strona internetowa jest również dostępna tylko w języku niemieckim, dodatkowo można wykupić pakiet bezpieczeństwa w wysokości 90€
rocznie, który obniża koszty własne w przypadku nieszczęśliwych wypadków spowodowanych z własnej winy z 1500€ do 300€. Wszystkie koszty płacone są poprzez SEPA
Direct Debit lub kartę kredytową. Koszt przejazdu w zależności od pojazdu wynosi np. dla Smarta 0,18€/km plus dodatkowo 2,30€/h. Dostępna jest również aplikacja na
smartfona w Google Play lub w App Store pod nazwą Flinkster DB Rent.
Firma Stadtmobil oferuje carsharing również dla turystów zagranicznych, strona internetowa jest w języku niemieckim i w ograniczonym zakresie w języku angielskim,
rejestracji dokonuje się w przedstawicielstwach, adresy dostępne są na stronie internetowej jak i formularz do rejestracji w języku niemieckim , koszt rejestracji to 29€,
pakiet bezpieczeństwa od nieszczęśliwych wypadków kosztuje 39€ rocznie, koszt za wynajęcie samochodu np. Peugeota 107 to 3,60€/h plus 0,20€/km. Rezerwacji pojazdu
dokonuje się online lub telefonicznie, brak aplikacji na smartfona.
Firma Quicar kooperuje z firmą Volkswagen AG, strona internetowa dostępna jest tylko w języku niemieckim. Rejestracja możliwa tylko w przedstawicielstwach firmy
podanych na stronie internetowej, koszt rejestracji to 25€. Pakiet bezpieczeństwa kosztuje 99€ rocznie i obniża koszty własne w razie nieszczęść z 1000€ do 300€. Koszt
wynajęcia VW Golfa wynosi 6€ za pierwsze pół godziny, a później płacimy 0,20€/min. Pakiet bezpieczeństwa kosztuje 99€ rocznie. Dostępna jest również aplikacja na
smartfona pod nazwą Quicar-Shar a Volkswagen.
Bez znajomości języka niemieckiego wynajęcie samochodu z carsharingu może być utrudnione, ponieważ formularz rejestracji z powodów prawnych jest do wypełnienia
tylko w języku niemieckim.
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9€

0,75 €/h

od 1 €/h

0,24 €/km

stacjonarna

Berlin, Frankfurt, Hamburg Monachium,
Essen, Dortmund, Gelsenkirchen,
Bochum

2 €/h od 17:00 -0:00

2

DriveNow

29 €

99-199 €/rok

od 0,31 €/min

0€

free-floating

Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia,
Düsseldorf, San Francisco

parkowanie 0,15 €/min

3

car2go

19 €

9,90 €/miesiąc

0,29 €/min

0€

free-floating

Berlin, Hamburg, Kolonia, Düsseldorf,
Böblingen, Esslingen, Garching,
Sindelfingen, Stuttgart, Ulm, Monachium

parkowanie 0,19 €/min

4

Multicity

9,90 €

brak danych

0,28 €/min

0€

free-floating

Berlin

tylko pojazdy elektryczne

5

Stadtmobil

29,00 €

39 €/rok

od 3,60 €/h

od 0,20 €/km

stacjonarna

około 100 miast w Niemczech

częściowo free-floating

6

Flinkster

50 €

90 €/rok

od 2,30 €/h

od 0,18 €/km

stacjonarna

około 140 miast w Niemczech

na dworcach kolejowych

7

Hertz 24/7

0€

brak danych

5-6,90 €/h

0,20 €/km

stacjonarna

35 miast

pakiety specjalne za czas

8

STATTAUTO München

50 €

60 €/rok

od 2 €/h

0€

stacjonarna

Monachium

opłata miesięczna 7 €

9

Tamyca

0€

brak danych

0€

0€

prywatna

większość miast

cena oferty zależy od
marki, silnika, czasu i
przebiegu

10

Autonetzer

0€

brak danych

0€

0€

prywatna

większość miast

samochód od 25 €/dzień
plus paliwo

11

Qicar

25 €

99 €

pierwsze 0,5h/6€
potem 0,20 €/min

0€

stacjonarna

Hanower

parkowanie 0,10 €/min

12

teilAuto

25 €

brak danych

od 2,28 €/h

0,28 €/km

stacjonarna

Turyngia, Saksonia, Saksonia-Anhalt

kaucja 100 €

13

Greenwheels

0€

6 €/miesiąc

1,99 €/h

0,24 €/km

stacjonarna

Berlin, Poczdam, Region Hamburga,
Rostock, Norymbergia, Regensburg,
Zagłębie Rury, Drezno, Braunschweig

14

Cambio

30 €

brak danych

od 1,10 €/h

od 0,23 €/km

stacjonarna

32 miasta w Niemczech, także w Belgii i
Luksemburgu

opłata miesięczna 10 €

15

Nachbarschaftsauto

0€

brak danych

0€

0€

prywatna

większość miast

cena oferty zależy od
marki, silnika, czasu i
przebiegu

16

RUHRAUTO

40 €

90 €/rok

od 1,95 €/h

od 0,05 €/km

stacjonarna

Zagłębie Rury

tylko pojazdy elektryczne

17

Mu by Peugeot

0€

brak danych

od 50 €/dzień

0,16 €/km

stacjonarna

34 miasta

kaucja 150 €

18

Spotcar

29,90 €

brak danych

od 0,69 €/min

0€

free-floating

Berlin

parkowanie 0,15 €/min
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