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V Praze, 11. kvìtna 2006

Tisková zpráva Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. vydaná k semináøi o Car-sharingu
Car-sharing: Jak snížit poèty automobilù ve mìstech

Ústav pro ekopolitiku (ÚEP) pøedstaví pracovníkùm odborù dopravy a životního prostøedí, pøedstavitelùm hl. m. Prahy
a dal&scaron;ích mìst a obcí nový zpùsob využívání automobilù &scaron;etrný vùèi životnímu prostøedí - tzv. Car-sharing (sdílen
vozidel). ÚEP uspoøádá v pátek 12.5. pod zá&scaron;titou radního hl. m. Prahy Milo&scaron;e Gregara na toto téma
semináø.

Je vùbec možné používat bìžný automobil zpùsobem, který je &scaron;etrnìj&scaron;í vùèi životnímu prostøedí?
Odpovìï zní ano. Pokud místo koupì vlastního automobilu dáme pøednost službì car-sharingu, tedy vozidla sdílíme a jezdíme s
nimi pouze tehdy, když je nezbytnì potøebujeme. Na rozdíl od vlastníka auta èlen car-sharingu jasnì vidí skuteèné náklady
na cestování a svobodnì si vybírá, jaký zpùsob mobility je pro konkrétní pøípad nejvhodnìj&scaron;í. Èastìji než majitel auta se
rozhodne jít pì&scaron;ky, jet na kole nebo využít služeb veøejné dopravy. Pro mìsto a okolí to znamená ménì ujetých
kilometrù, ménì jízd a ménì zaparkovaných automobilù, zároveò men&scaron;í zátìž pro životní prostøedí pøi výrobì a likvidaci
aut.

Jak funguje Car-sharing?
Car-sharing provozuje obvykle pro tento úèel vytvoøená organizace, u níž se zájemci registrují. Uživatelé služby
vìt&scaron;inou platí dva druhy poplatkù - pau&scaron;ální úèastnický poplatek a platbu za pùjèení automobilu. Zapojení
do systému umožòuje pøístup k vozidlùm v dané lokalitì. Když zákazník auto potøebuje, vybere si z nabídky dostupných vozù,
objedná si jej telefonicky nebo na internetu, odblokuje kartou zabezpeèovací systémy a jede, kam potøebuje. Placení se
odehrává mìsíèní fakturou podle èasu a ujeté vzdálenosti. Car-sharingová firma se stará o údržbu, opravy, povinné
ruèení, vyúètování, poji&scaron;tìní. Uživatel tak &scaron;etøí peníze i èas, který neztrácí hledáním parkovacího místa - jelikož
car-sharingová auta mívají vyhrazená místa k stání a jsou narozdíl od aut z pùjèoven k dispozici 24 hodin dennì.

Semináø Car -sharing: Jak snížit poèty automobilù ve mìstech probìhne v pátek 12. kvìtna od 9.00 do 13:00 hodin ve
velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, Mariánské námìstí 2. Seznámí s Car-sharingem a zku&scaron;enostmi
s jeho provozováním v Nìmecku, Holandsku a dal&scaron;ích státech, které tuto službu díky jejím prokázaným pøínosùm
zaèaly podporovat.

Dal&scaron;í informace:
http://www.ekopolitika.cz

Powered by Joomla!

Generated: 14 April, 2021, 09:25

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Barbora &Scaron;afáøová
Michaela Valentová

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

tisk. mluvèí
vedoucí projektu Car - sharing

Tel: 224 826 593
Tel: 224 828 527

E-mail: barbora.safarova@ecn.cz
E-mail: michaela.valentova@ecn.cz

Odkazy:
www.greenwheels.de
www.greenwheels.nl
www.cambio.be
www.icscarsharing.it

http://www.ekopolitika.cz

Powered by Joomla!

Generated: 14 April, 2021, 09:25

