
Gør din hverdag 
lettere med grøn 
delebil

 Fri kilometer

 Fri strøm

 Ingen binding

 24/7 support

www.tadaacar.dk



 Hvad er TADAA!
Som medlem af TADAA!s delebilsordning deler 
du bil med andre delebilister i dit nærområde.  
I skiftes til at bruge bilen alt efter, hvornår I har 
booket den. 

Du henter og afleverer altid bilen samme sted. 

Du bruger TADAA!s app til at booke, åbne 
og låse delebilen – nøglen ligger altid i bilens 
handskerum. 

Bilen kører på ren vindstrøm, så du kan køre bil 
med grøn samvittighed. 

 1. Købe ind

 2. Hente eller aflevere personer

 3. Hente eller aflevere ting

 4. Besøge familie, venner og bekendte

 5. Oplevelser

Det bruger  
medlemmerne  
bilen til:

TOP 
5

Max 135 km/t

>1 time

NCAP 
sikkerhedstest



Se tekniske data på tadaacar.dk/bilen

     Når du bor i Aarhus, har du ikke 
brug for en bil. Vi har fin offentlig 
transport, vi går eller cykler til indkøb 
og har ingen grund til at have en bil. 
Men det er rart at have muligheden for 
at bruge TADAA!, hvis vi skal på tur, 
købe en masse maling eller jeg skal 
noget med arbejdet.

     Det er en fantastisk mulighed, at vi kan 
tage delebil, når vi skal ud og købe ind. 
Ellers skulle vi bruge 250 kr. på en taxa. Det 
er fedt og nemt at booke og åbne bilen med 
appen. Vi skal bare lige gå 400 meter ad 
stisystemet, så er vi ved bilen. 

Maiken Bjerg Møller, Aarhus N
32 år, softwareingeniør, bor sammen 
med sin kæreste. 
Bruger elcykel 5 km hver vej på 
arbejde. Har ingen bil, men kan af 
og til låne af svigerfamilien. 
Bruger TADAA! cirka en gang om 
måneden. 

Brian Slot, Aalborg Øst
44 år, i slagterlære, bor sammen med 
sin kone og to børn på 13 og 17 år. 
Tager bus og tog på arbejde.  
Har ingen bil. 
Bruger TADAA! cirka 3 gange  
om ugen.

”  

”

”

”

Fakta om din delebil

115-170 km
2000 +

5 personer

3 x Isofix
beslag
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Inkluderet:

TILKØB:BETAL PR. TUR: TILKØB:

 Fri kilometer

 Fri strøm

 Ingen binding

 24/7 support

  Forsikring  
(selvrisiko 3.000 kr.)

 Vask og støvsugning

  Service og  
vedligehold

 Grøn ejerafgift

 Vejhjælp

LILLE ABONNEMENT

 399  KR. 
  PR. MÅNED

 12  TIMER INKLUDERET  
PR. MÅNED

BETAL PR. TUR

 0  KR. 
  PR. MÅNED

 0  TIMER INKLUDERET  
PR. MÅNED

STORT ABONNEMENT

 999  KR. 
  PR. MÅNED

 32  TIMER INKLUDERET  
PR. MÅNED

MEST POPULÆR

+ +

+ +

EKSTRA TID 30 KR. PR.  
PÅBEGYNDTE  
½ TIME

TID 30 KR. PR.  
PÅBEGYNDTE  
½ TIME

EKSTRA TID 30 KR. PR.  
PÅBEGYNDTE  
½ TIME

DAGSTUR 495 KR. OP TIL  
24 TIMERDAGSTUR 495 KR. OP TIL  

24 TIMER DAGSTUR 495 KR. OP TIL  
24 TIMER

BILLIGST MELLEM  
7,5-22 TIMER PR. MÅNED

OPRETTELSE 199 KR.

KAN OPSIGES VED HVERT 
MÅNEDSSKIFTE.

SAMLET MINDSTEPRIS 598 KR. 

 BILLIGST UNDER  
7 TIMER PR. MÅNED

OPRETTELSE 199 KR. 

 SAMLET MINDSTEPRIS 199 KR. 

BILLIGST VED MERE  
END 22,5 TIMER PR. MÅNED

 OPRETTELSE 199 KR.

KAN OPSIGES VED HVERT 
MÅNEDSSKIFTE.

SAMLET MINDSTEPRIS 1.198 KR.
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Kontakt os på mail: info@tadaacar.dk  /  telefon: 41 200 700  ·  www.tadaacar.dk


