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Kære beboer i Emaljehavn 

Som beboer i Emaljehaven kan du nu få et gratis medlemskab af LetsGo delebiler, så du kan afprøve, 

om delebil er noget for dig.  

Det kan være en fleksibel løsning, hvis du ikke selv har bil, eller hvis du ikke bruger din bil særlig tit og 

derfor søger et godt alternativ. 

De LetsGo-biler, der p.t. er tættest på Emaljehaven, holder på Rentemestervej og Bygmestervej, og du 

har adgang til i alt 280 biler af forskellige størrelser og typer i København. Bilerne står klar til brug på 

faste, reserverede p-pladser. 

Tilbuddet fra LetsGo omfatter: 

 

 

 

Priser med et standardmedlemsskab 

Prisen for at reservere en bil afhænger af 

biltypen, men alle kilometer er 

inkluderet, når du reserverer på 

timebasis.  

Hvis du reserverer bilen i hele døgn, er 

der inkluderet 150 kilometer pr. døgn.  

Derudover er benzin/el, parkering, 

selvrisiko (undtagen ved kassevogne), 

service og vedligehold med i prisen. 

Lille bil (mini-bil):  

50 kr. pr. time/døgnpris: 450 kr.  

Mellem bil (stationcar, SUV):  

60 kr. pr. time/døgnpris: 510 kr.  

Stor bil (kassevogn):  

90 kr. pr. time/døgnpris: 750 kr.  

Reservationsgebyr:  

10 kr. 

 

Sikre, rene og nye biler 

Bilerne er nye, sikre og højst 3 år gamle. De bliver rengjort hver 14. dag, og LetsGo har en 

garantiordning, som sikrer, at du altid kan få en bil, når du skal bruge en - også i sommerferien. 

Sådan tilmelder du dig 

Den samlede værdi er 1.435 kr., og du skal bare bruge kampagnekoden Letsgoemaljehaven, når du 

tilmelder dig på vores hjemmeside letsgo.dk. Tilbuddet gælder til og med 1. september 2021. 

Når prøveperioden er forbi 

Efter prøveperioden koster et Standardmedlemskab 245 kr. pr. måned. Her kan du også vælge at skifte 

til et af vores andre medlemskaber: Flex, Plus eller All-You-Can-Drive. 

Hvis du ikke ønsker at fortsætte efter prøveperioden, skal du skrive til os inden den 3. måned af 

medlemskabet starter. Udmeldelsesvilkårene for LetsGo er en måneds varsel inden den 1. i måneden. 

 

200 kr. til at køre for Gratis indmeldelse 
Gratis Standard-medlemskab  

i 3 måneder 
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Vil du gerne vide mere? 

Du kan finde meget mere information om biltyper, priser og praktik på www.letsgo.dk.  

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.  

Skriv til letsgo@letsgo.dk eller ring til vores medlemsservice på 3535 1411. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i E/F Emaljehaven  

og LetsGo 

 

 

 

Om LetsGo 

LetsGo’s 280 delebiler i København består af minibiler, stationcars, SUV, kassevogne og minibusser. Vi 

sætter flere biler op, efterhånden som vi flere medlemmer, og frem mod 2025 udskifter vi alle biler til 

el.  

Hver delebil med fast p-plads erstatter 5-10 privatejede biler. 

Som medlem af LetsGo er du derfor aktivt med til at skabe en 

mere bæredygtig by.  

www.letsgo.dk 


