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1 Cykeldelning
Detta dokument kompletterar de uppgifter Licenstagaren har ifyllt dokumentet ”Ansökan
Persontransporter 2020” och skickas in tillsammans.
Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren)
Företagsnamn

Namn på tjänsten

1.1 Fordonsproduktion
Vid kontroll ska licenstagaren bifoga en lista som besvarar följande frågor: 1) Vilka leverantörer har frågorna
ställts till 2) Vilka har svarat 3) Vilka svar har getts 4) Vilka eventuella val har Licenstagaren gjort?
1.2 Service och reparation
c Bifoga dokument som redogör för ert system för service och reparation. Det ska som minst besvara hur ofta/när,
var och vem som utför service/reparation.
1.3 Spårning och omhändertagande
a) Redovisa ert spårsystem; var är det placerat, dess funktion, realtidsinformation?

b) Redovisa er rutin för hur ni går tillväga för att få tillbaka 100% av era hyrfordon:

c Redovisning görs i Bilaga A.
1.4 Hyrfordonens användning
Redovisa hur ni arbetar för att den genomsnittliga användningen per hyrfordon ökar från år till år:

c Redovisning görs i Bilaga A,
c alternativt bifoga eget dokument som besvarar motsvarande uppgifter
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1.5 Hantering av uttjänta komponenter
Redovisa er rutin samt vilket/vilka företag ni samarbetar med för att ta hand om uttjänade komponenter från
hyrfordonen; framför allt för batterier, digitala komponenter och metallkomponenter.

1.6 El
c Redovisning görs i Bilaga A.
c Bifoga intyg från elleverantör som visar att total mängd inköpt el är minst 50 procent Bra Miljöval.
c Bifoga intyg från elleverantör på att eventuell återstående andel el är av förnybart ursprung.
1.7 Krav på servicefordonen
1.7.1 Ägande
Om åkeri anlitas för utlämning- och inhämtning av hyrfordon; ange namn på åkeriet, kontaktperson och dess
kontaktuppgifter:

c Om tillämpbart: Bifoga avtal med underleverantör (åkeri) som visar att kraven som ställs på servicefordon
regleras.
1.7.2 Typ av fordon
c Redovisning görs i Bilaga A
1.7.3 Gasfordon
c Om gasfordon används: bifoga intyg från drivmedelsleverantör som visar att biogasen uppfyller grön-gasprincipen.
1.7.4 Bränslecellsfordon
c Om bränslecellsfordon används: bifoga intyg från drivmedelsleverantör som visar att kravet på vätgas
uppfylls.
Plats för eventuella kommentarer:

Kontaktperson hos Licenstagaren verifierar nedan att informationen lämnad i 1 Cykeldelning samt i
Bilaga A gäller för angiven Tjänst.
Datum och underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande
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