Vi har skabt NaboGO, så vi i fællesskab kan hjælpe
hinanden med at komme nemmere fra A til B.
Når vi kører sammen, sparer vi penge samtidig med,
at vi passer på miljøet. NT arbejder også på at få ﬂere
til at rejse sammen, og derfor giver et samarbejde god
mening.

SÅDAN
KOMMER
DU I GANG

Anders og Kasper
Grundlæggerne af NaboGO

LÆS MERE PÅ
NABOGO.COM
Et samarbejde mellem
vi rejser sammen

vi rejser sammen

Frem i fællesskab

Opret en bruger- og pendlerprofil

NaboGO er en samkørselstjeneste, som du

Når du opretter din brugerprofil, bliver du bedt om at tilføje et profilbillede. Du kan

kan bruge helt uden gebyr. Den giver dig

enten vælge et billede fra kamerarullen eller tage et med din mobil. Et billede skaber

både mulighed for at søge efter og tilbyde

tillid og er praktisk, når flere kører sammen.

lift, for eksempel til og fra arbejde.

Pendlerprofilen kan altid ændres i din NaboGO-profil under ‘Mine faste ture’.

Vi har oprettet mange digitale mødesteder

TILBYD ET LIFT:

FIND ET LIFT:

kørselsudgifterne, og betalingen foregår i

Opret en pendlerprofil ved at vælge

Opret en pendlerprofil ved at vælge

appen, ligesom en fair kilometerpris er fast-

Tilbyd lift på faste ugedage. Udfyld

Få tilbudt lift på faste ugedage. Udfyld

lagt på forhånd. Så behøver I ikke bruge tid

start- og slutadresse samt tidspunkter.

start- og slutadresse samt tidspunkter.

på det.

Angiv derpå, hvordan en typisk pendleruge

Angiv derpå, hvordan en typisk pendleruge

ser ud for dig.

ser ud for dig.

I næste trin bliver du bedt om at vælge rute

Med en pendlerprofil får du automatisk

og eventuelt fravælge mødesteder, du ikke

besked, når der oprettes lift, som matcher

ønsker at stoppe ved undervejs.

dine behov. Book et lift ved at reservere det

så I nemt kan finde hinanden. I deles om

Rejseplanen er desuden integreret i appen,

KILOMETERPRIS

så du får et fuldt overblik over alle transport-

1 kr. pr. km 0-10 km
75 øre pr. km 10-20 km
50 øre pr. km over 20 km

muligheder på din tur.

Med en pendlerprofil bliver dine lift

med kreditkort eller MobilePay. Pengene
bliver først trukket, når liftet er gennemført.

Kom godt afsted

automatisk udbudt 5 dage frem i tiden.
Du har til enhver tid mulighed for at ændre

Du kan også søge efter et enkelt lift ved

Men denne korte vejledning ønsker vi at give

dine aktuelle lift i appen.

at vælge Find et lift på startsiden. Når du

dig et overblik over flowet i appen, så du let
kan oprette en bruger- og pendlerprofil*
uanset, om du har ledig plads i bilen eller

Du kan også udbyde en enkelt tur ved at
vælge Tilbyd et lift på startsiden.

søger efter lift, ser du både ture med samkørsel og kollektiv transport.

ønsker at finde et lift.
Det første, du skal gøre, er at hente app’en
NaboGo på din mobil. Hent den i App Store
eller Google Play.

Aftale om lift
Når chaufføren har godkendt en
anmodning om et lift, har I en aftale.
Mødetidspunktet bliver automatisk udregnet for
mødestedet via Google Maps data.
I appen er der desuden en beskedfunktion, hvor
chaufføren kan skrive til alle på turen. Og når
turen nærmer sig, kan I bruge start turfunktionen til at se hinandens positioner
i kortet. Kommende aftaler kan altid
findes i Mit overblik.

*Det er muligt både at tilbyde og finde lift med den samme profil.

