
                                                                                
 
Kære beboer  
 
Dette brev er delt ud efter aftale mellem A/B AST’s bestyrelse og delebilsordningen LetsGo.  
Vi håber indholdet kan have interesse for dig der har behov for en bil engang imellem.  
 
Beboere i A/B AST har nu mulighed for at få rabat på medlemskab af delebilordningen LetsGo. Rabatten er 
på op til 56 % af den normale månedlige medlemskabspris.  
 
LetsGo har 3 typer medlemskab. Prisen på brug af biler afhænger af hvilken type medlemskab du vælger. Jo 
mere du betaler i kontingent, jo billigere er brugen. Alle medlemskabstyper har obligatorisk forsikring som 
dækker ved kørsel med 0 kr. i selvrisiko (enkelt bil undtaget).  
 
Medlemskab uden kontingent. Til dig som bruger bil sjældent. Medlemskabet koster 0 kr. Forsikring til 
medlemskabet koster 50 kr. pr. måned.  
 
Medlemskab med kontingent. Til dig som har behov for bil engang imellem. Koster normalt 220 kr. + 50 kr. i 
forsikring pr. måned. Dette medlemskab kan A/B AST’s beboere få til 96 kr. om måneden + forsikring.  
 
Medlemskab med kontingent +. Til dig som bruger bil ofte. Gælder for alle medlemmer i husstanden. 
Koster normalt 420 kr. + 70 kr. i forsikring pr. måned. Dette medlemskab kan A/B AST’s beboere få til 320 
kr. om måneden + forsikring.  
 
Som en yderligere særlig aftale får beboere i A/B AST 100 kr. til at teste LetsGo. Dette er for nye 
medlemmer, som vil prøvekøre en LetsGo-bil.  
 
Du opnår kontingent-rabatten ved at tilmelde dig en af LetsGo’s 3 typer medlemskaber. I tilmeldings-
processen skal du bruge kampagnekoden: Letsgoast 
For at få de 100 kr. til at prøvekøre skal du skrive AST i kommentarfeltet.  
 
Om LetsGo 
LetsGo’s delebiler står på faste p-pladser og kan reserveres efter behov, lige før brug eller i lang tid i 
forvejen. LetsGo har 150 biler i Københavnsområdet. Der er 6 forskellige bilkategorier, fra mikro- og elbiler 
til stationcars og kassevogn. Brugen af bilerne afregnes efter antal timer og kørte km. Prisen er inklusivt 
brændstof, parkering, forsikring og service. Beregninger fra Forbrugermagasinet TÆNK og FDM viser at det 
er muligt at spare op til 3.000 kroner om måneden ved at bruge delebil i stedet for at eje sin egen bil.  
 
LetsGo´s biler er med til at mindske antallet af biler i byen. Hver gang en delebil indsættes erstatter den 
behovet for 6 privatejede biler. Mange beboere i byen cykler, går eller tager offentlig transport til daglig, og 
for dem kan delebil være en mulighed når de engang imellem har behov for at købe stort ind, køre på 
udflugt og ferie.  
 
LetsGo er en non-profit delebiludbyder, som siden 2004 har arbejdet med at udbrede delebiler i Danmark. 
Eventuelt overskud går til løbende at forbedre vores service over for medlemmerne og til at holde priserne 
nede.  
 
Se brugspriser, placeringer og mere information på: www.letsgo.dk 
 


