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Så här enkelt är det

Bli medlem
Registrera dig på vår hemsida, så 

kommer ett Sunfleet kort och inlogg-
ningsuppgifter hem till dig  

med posten.

Boka
I vilken stad och på vilken poolplats  
vill du plocka upp bilen? Välj datum, 

tid och en bilmodell som passar  
dina behov.

Lås upp
Strax innan avfärd får du ett sms som 
talar om registreringsnumret och vid 

vilken pool du valt att hämta bilen. Lås 
upp genom att hålla ditt Sunfleet-kort 

mot läsaren i framrutan.

Kör! 
Nyckeln ligger i handskfacket. Nu är 
det bara att dra iväg. När boknings-

tiden är slut, parkerar du bara bilen på 
samma ställe som du hämtade den.
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 Som boende i denna fastighet har du fritt medlemskap utan  
anslutningsavgift  i Sunfleets bilpool t o m 2023-07-31.  

 
 
Gör så här för att anmäla dig 

 
1. Gå in på www.sunfleet.com 
2. Klicka på ”Bli medlem”  
3. Fyll i ”Triton 1” som organisationskod. Välj Medlemskap Small. 
4. Fullfölj anmälans alla steg 
5. Efter några dagar får du ett välkomstbrev från Sunfleet på posten,  
 och du kan börja köra. 
6. För aktuell tim/km prislista och bilpoolsinfo se www.sunfleet.com 

 
 

Bilpoolsinfo för dig som bor i  
Kv. Triton 

Har du några frågor?  
 

Kontakta Sunfleet på  
Mail: info@sunfleet.com 

Tel: 031-757 65 00 
 

Välkommen till Sunfleet! 
 

 
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 samma organisationskod som här ovan.  
 
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  


