Ett sätt för dig att ha bil som bor
BRF Fika
Som boende i denna fastighet har du fritt medlemskap i
bildelningstjänsten M t.o.m. 31 oktober 2028
M ger dig en bil när du behöver den, på dina villkor. Ladda ner appen och skapa ett konto
och du är körklar på några minuter. Boka en timme eller så länge du vill.Lås upp med mobilen.
När du är klar lämnar du bilen där du hämtade den.
Med M slipper du krånglet som kommer med att äga en bil, men du får all nytta och
bekvämlighet med att köra bil när du behöver det. Bränsle, försäkring och trängselskatt ingår alltid.
Så här kommer du i gång:
1. Ladda ner M på App store eller Google Play
2. Registrera dig.
3. Gå till kontovyn
4. Under kampanjer, fyll i koden: hemma-brffika-4
5. Välj Premium under prisplaner
6. Boka din första resa
Har du några frågor? Kontakta M på help@m.co eller telefon 08-580 974 54.

Tjänster som ingår i ditt nya boende

Taxiavtal
I samarbete med Cabonline erbjuder vi våra kunder upp till 10% rabatt
på alla taxiresor ni gör. Ladda ner Cabonline-appen via Appstore eller Google Play Butik
och ange avtalskod ”Kryssmasten 4” som organisationskod.
Cabonline är Skandinaviens största taxiorganisation med trygga och väletablerade taxibolag som TaxiKurir,
Sverigetaxi och Taxi Skåne. med flera. Vi finns bokningsbara på 206 ställen i Sverige och Norge.
Alla priser är fasta och beräknade på den närmaste vägen och du blir alltid prioriterad i taxikön.
För mer information, besök www.cabonline.se

Hyrbilsrabatt
För att kunna täcka våra kunders bilbehov ännu bättre erbjuder vi våra medlemmar upp till
15% rabatt på hyrbil via Hertz. Rabatten fungerar självklart både på korttids- och
långtidshyra och även vid bokning av bil utomlands.
Läs mer på www.sunfleet.com under fliken Hjälp och Kontakta oss i inloggat läge.

