
Boka bil i datorn

Innan du bokar poolbil första gången 
måste du registreras som förare i fordons-
systemet. Ring Liselotte 18263.

Välj Tibro bilpool, datum, tider och förväntad körsträcka. 
Avsluta genom att klicka på Hitta ledigt fordon. 

Skriv fl eetintelligence.com i webbläsaren. 
Användarnamnet är din e-postadress. 
Klicka på Glömt lösenord och därmed 
får du möjjlighet att själv välja lösenord.

Frågor om fordonssystemet till 
Christina 8132 eller Stefan 8713 på 
Kommunverkstan i Skövde kommun.

När bokningen är genomförd får du en 
4-siff rig pinkod, som du använder till 
nyckelskåpet för att 
få ut bilnyckeln.

Du klickar på rätt nyckel på displayen och 
den lyser då grönt. Du drar loss nyckeln 
och sätter tillbaka den nät du återvänt. 

Hyundai Kona ...
WAC94R i parkeringsruta 409
LLB11H i parkeringsruta 410

När du är klar med hyrbilen 
parkerar du bilen på sin parke-
ringsruta, ansluter laddkabeln och 
aktiverar laddningen med taggen. 
Aktiveringen görs på laddstolpen. 
Urladdad bil laddar fullt på fyra 
timmar. Du tar med laddkabeln i 

bilen eft ersom den 
är stöldbegärlig.



Mer information på Inredan: tibro.se/bilpool











Boka bil i telefonen
Innan du bokar poolbil första gången måste 
du registreras som förare i fordonssystemet. 
Ring Liselotte 18263 i god tid före premiär-
bokningen! Välj Bokning i 

nedre menyra-
den.

Ladda ner appen från App Store (iPhone) 
eller Google Play (Android).

Börja med att välja vilken bilpool. 
Du väljer Bilpool Tibro. Förvän-
tad körsträcka måste anges.
På frågan om syft e anges destina-
tion.

Som bekräft else får du en 
pinkod till din e-postadress och till 
Mina bokningar i appen.

Pinkoden krävs för att du ska få ut nyckeln ur nyck-
elskåpet. När dörren öppnats väljer du rätt nyckel på 
displayen. Den nyckel som lyser grönt tar du!

Hyundai Kona ...
WAC94R i parkeringsruta 409
LLB11H i parkeringsruta 410

När du är klar med hyrbilen 
parkerar du bilen på sin parkeringsru-
ta, ansluter laddkabeln och aktiverar 
laddningen med taggen. Aktiveringen 
görs på laddstolpen. Urladdad bil 
laddar fullt på fyra timmar. Du tar 
med laddkabeln i bilen eft ersom den 
är stöldbegärlig.



Mer information på Inredan: tibro.se/bilpool












