
Gør din hver-
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Gratis
oprettelse +12 timers kørselhver måned*

*Så længe du er beboer 
i Tornhøj.

Gør din hver-
dag lettere 
med grøn 
delebil

Gratis
oprettelse +12 timers kørselhver måned*

*Så længe du er beboer 
i Tornhøj.

Tornhøj og TADAA! er gået sammen og har stillet en elektrisk delebil tæt på 
dig. En delebil er genial, når du kun har brug for bil en gang i mellem. Du 
deler bil med dine naboer og bruger bilen alt efter hvornår, du har booket 
den.

Du henter og afleverer altid bilen samme sted. 
Du bruger TADAA!s app til at booke, åbne og låse delebilen 
– nøglen ligger altid i bilens handskerum. 

Bilen kører på ren vindstrøm, så du kan køre med grøn 
samvittighed. 

Bliv medlem nu og få gratis oprettelse og 12 timers kørsel 
hver måned for kun 97 kr. pr. måned.
Tilbuddet gælder til og med den 1. januar 2021. 

Gå ind på www.tadaacar.dk og tryk ”Tilmeld”
Vælg ”Tornhøj” under område ved tilmelding 
Det er et krav, at du bor hos Tornhøj

Sådan bliver du medlem

Her finder du bilen

Tornhøjvej 4, 9220 Aalborg Øst

Brug for en bil en gang i mellem?
- Tornhøj har fået miljøvenlig delebil

Kun 97 
kr. pr. 
måned

*Betingelser: Tilbuddet kan kun benyttes af beboere hos 
Tornhøj og er gældende til og med 1. januar 2021. Tilbud-
det dækker over gratis oprettelse og 12 timers kørsel hver 
måned for 97. kr. pr. måned. Værdi: 199,- og 30,- pr. 1/2 
time.
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