
LLOGA UN VEHICLE I PAGA PER ÚS amb Som Mobilitat

www.sommobilitat.coop

33,1 €
dia

3,3 €
hora

www.sommobilitat.coop

Preus sense IVA

Els primers 3 mesos

TARIFA
BENVINGUDA

Fes-te soci de Som Mobilitat 

( pagament únic de 10 € )

Baixa’t l’app i dona’t d’alta del servei,

 

carsharing@sommobilitat.coop

Telèfon d’assistència:
681 608 314

Més informació: 

www.sommobilitat.coop

El preu inclou tots els serveis:

TARIFA:

33,1 €
dia

3,3 €
hora

Dona’t d’alta en 10 minuts i en 48 hores,

podràs llogar un cotxe elèctric:

Mobilitat elèctrica compartida

Avança amb la teva em-
presa cap a la mobilitat 
+sostenible

Avança amb la teva empresa cap a la 
mobilitat +sostenible

El preu inclou tots els serveis:

930 185 137

Preus sense IVA

Telèfon assistència
930 185 139  



2.

1.

COMPRA HORES PER AVANÇAT.

RESERVA EL COTXE DIES FIXES A LA SETMANA 

Quota 
mensual

PAGA UNA QUOTA MENSUAL. 

MILLORA LA TEVA TARIFA AMB UNA D’AQUESTES OPCIONS: 

La quota s’acumula.

Compromís mínim: 6 mesos de permanència.

Si deixes de pagar la quota tindràs 6 mesos per 
consumir el saldo acumulat.

Les hores comprades no caduquen

Modalitats 1 i 2: Inclouen 200 km si es lloga el cotxe una dia sencer o 30 km per cada hora de lloguer.

    ( 3,3 €/h )

( 2,9  €/h )

  (3,7€/h )

    ( 3,3 €/h )

( 2,9  €/h )

  (3,7€/h )

41,3 €

124 €

248 €

11 h

37,5 h

85,7 h

Hores Quota mensual

207 €

826 €

4.132 €

55 h

250 h

1.428 h

Hores Prepagament

 

124 €         

231 €         

314 €         

388 €         

455 €         

 

Cost/dia
km/mes

dies a la 
setmana

Si el llogues 2 dies pots fer 1.250 km / mes.
Cost km extra = 0,08 € 

Si fas un prepagament de 826 € + IVA, pagues l’hora a 
només  3,3 € i gaudiràs del cotxe 250 hores al mes. 

Reserva el cotxe tots els dilluns i els dimarts
i paga 231 € al mes ( tot inclòs )

(Preu sense IVA) (Preu sense IVA) 

(Preu sense IVA) (Preu sense IVA) 

(Preu sense IVA) (Preu sense IVA) 

(inclosos)

   650 km

1.250 km

1.700 km

2.200 km

2.500 km

Si pagues una quota de 124 €  + IVA al mes, tens 37,5 

hores  i et surt a 3,3 /hora 

Factura i cobrament mensual

Informe detallat segons ús i usuari

Peatges de la Generalitat gratuïts entre setmana

33,1 €
dia

3,3 €
hora

www.sommobilitat.coop

Els primers 3 mesos

TARIFA
BENVINGUDA

Preus sense IVA

*

Un cop acabada la tarifa de benvinguta de 3 mesos, la  tarifa de pagament per ús serà de 4,1 €/h i 41,3 € al dia.*

1 dia 

2 dies

3 dies

4 dies

5 dies

28 €

26 €

24 €

22 €

21 €

El preu inclou tots els serveis:

Reserva el cotxe els dies que necessitis de 7 ha 19 h.


