CENNIK USŁUG OFEROWANYCH W APLIKACJI MOBILNEJ EASYSHARE
 CENNIK USŁUG CARSHARINGOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ EASYSHARE
Nazwa

Rodzaj pojazdu

Opłata za kilometr jazdy

Samochód z napędem
hybrydowym/elektrycznym

Opłata za minutę jazdy

Samochód z napędem
hybrydowym:
- Toyota Yaris
- Toyota Corolla

Koszt
0,80 zł/1km

0,55 zł/1min
0,80 zł/1min

Samochód z napędem
elektrycznym
(Nissan Leaf)
Samochód z napędem
hybrydowym:
- Toyota Yaris
- Toyota Corolla

0,80 zł/1min

Samochód z napędem
elektrycznym
(Nissan Leaf)
Samochód z napędem
hybrydowym/elektrycznym

0,20 zł/1min

Opłata za anulowanie lub
niezrealizowanie
rezerwacji

Samochód z napędem
hybrydowym/elektrycznym

1,00 zł

Minimalna opłata za
wynajem

Samochód z napędem
hybrydowym/elektrycznym

1,00 zł

Opłata za wynajem
dobowy (24 godziny)

Samochód z napędem
hybrydowym:

Opłata za minutę postoju
w dzień

Opłata za minutę postoju
w nocy

Opłata za wynajem
tygodniowy (7 dni)

0,15 zł/1min
0,20 zł/1min

0,01 zł/1min

- Toyota Yaris

90,00 zł + koszty
paliwa

-Toyota Corolla

139,00 zł + koszty
paliwa

Samochód z napędem
elektrycznym
(Nissan Leaf)

160,00 zł

Samochód z napędem
hybrydowym:
- Toyota Yaris

450,00 zł + koszty
paliwa

- Toyota Corolla

840,00 zł + koszty
paliwa

Uwagi
Opłata za 1 kilometr naliczana jest po
rozpoczęciu każdego kilometra jazdy pojazdem.

Opłata za 1 minutę naliczana jest po rozpoczęciu
każdej minuty od uruchomienia silnika pojazdu.

Opłata naliczana jest za każdą minutę w godz. od
7.00 do 22.00 w przypadku gdy pojazd jest
wynajęty i jego silnik jest wyłączony.

Opłata naliczana jest za każdą minutę w godz. od
22.00 do 7.00 w przypadku gdy pojazd jest
wynajęty i jego silnik jest wyłączony.
Opata naliczana jest w przypadku, kiedy
rezerwacja pojazdu zostaje anulowana lub jeśli
upłynie czas rezerwacji, a wynajem nie został
rozpoczęty.
Minimalna opłata za wynajem wynosi 1,00 zł.
Opłata jest powiększona o koszty paliwa
stanowiące iloczyn zużytej podczas wynajmu
ilości paliwa i średniej ceny 1 litra paliwa, na
wybranych stacjach paliw.

W ramach opłaty 160,00 zł liczba możliwych do
przejechania kilometrów w trakcie wynajmu jest
nielimitowana. W trakcie wynajmu Użytkownik
zobowiązany jest do ładowania pojazdu we
własnym zakresie. Stan naładowania baterii
pojazdu w momencie zakończenia wynajmu nie
może być niższy niż 20 %.
Opłata jest powiększona o koszty paliwa
stanowiące iloczyn zużytej podczas wynajmu
ilości paliwa i średniej ceny 1 litra paliwa, na
wybranych stacjach paliw. Maksymalny limit
przejechanych kilometrów wynosi 600 km
tygodniowo. Po przekroczeniu ww. limitu,
Easyshare pobierze dodatkową opłatę w
wysokości:
- 0,20 zł (Toyota Yaris)
- 0,25 zł (Toyota Corolla)
za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.

Samochód z napędem
elektrycznym
(Nissan Leaf)

Opłata za wynajem
miesięczny (30 dni)

900,00 zł

Samochód z napędem
hybrydowym:
-Toyota Yaris

1 783,50 zł

- Toyota Corolla

2 029,50 zł

Samochód z napędem
elektrycznym
(Nissan Leaf)

3 321,00 zł

W ramach opłaty 900,00 zł liczba możliwych do
przejechania kilometrów w trakcie wynajmu jest
nielimitowana. W trakcie wynajmu Użytkownik
zobowiązany jest do ładowania pojazdu we
własnym zakresie. Stan naładowania baterii
pojazdu w momencie zakończenia wynajmu nie
może być niższy niż 20 %.

Podczas wynajmu, użytkownik zobowiązany jest do
tankowania pojazdu we własnym zakresie. Pojazd
hybrydowy można zatankować wyłącznie benzyną
Pb95. Pojazd należy zwrócić z taką samą ilością paliwa
jak podczas rozpoczęcia wynajmu. Za ewentualne braki
paliwa Użytkownik zostanie obciążony kosztami jego
uzupełnienia.
Maksymalny
limit przejechanych
kilometrów wynosi 2000 km miesięcznie. Po
przekroczeniu ww. limitu, Easyshare pobierze
dodatkową opłatę w wysokości:
- 0,20 zł (Toyota Yaris)
- 0,25 zł (Toyota Corolla)
za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.
Maksymalny limit przejechanych kilometrów wynosi
3000 km miesięcznie. Po przekroczeniu w.w limitu,
Easyshare pobierze dodatkową opłatę w wysokości
0,25 zł za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.
W trakcie wynajmu Użytkownik zobowiązany jest
do ładowania pojazdu we własnym zakresie. Stan
naładowania
w
momencie
baterii pojazdu
zakończenia wynajmu nie może być niższy niż 20 %.

 CENNIK USŁUG PKP MOBILITY

Nazwa

Koszt

Uwagi

Opłata za wynajem - samochód elektryczny – Nissan
Leaf

 Pierwsze 4 godziny – stawka 20,00 zł za
godzinę, każda kolejna godzina – 6 zł

Opłata za anulowanie lub niezrealizowanie rezerwacji

 do 3 dni od planowanego rozpoczęcia
wynajmu – bezpłatnie
 mniej niż 3 dni przed planowanym
rozpoczęciem wynajmu – 50 % ceny
wynajmu
 mniej niż 24 godziny przed planowanym
rozpoczęciem wynajmu – 90 % ceny
wynajmu
 od momentu rozpoczęcia planowanego
czasu wynajmu – 100 % ceny wynajmu

W
ramach
ceny
Użytkownik
jest
uprawniony
do
przejechania maksymalnie
15 km za każdą godzinę
wynajmu. Przekroczenie
ww.
limitu
skutkuje
naliczeniem
opłaty
dodatkowej w wysokości
0,20 zł za każdy kilometr.
-

 CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PARTNERÓW EASYSHARE

Cennik usług świadczonych przez Partnerów Easyshare dostępny jest każdorazowo podczas procesu rezerwacji w Aplikacji Mobilnej
Easyshare.

