
 

 

Proposta pel COAC.        Gener 2021 

La mobilitat intel·ligent d’institucions i empreses 

Redueix la despesa de mobilitat  i avança amb la digitalització.  
Proximitat i tecnologia per una mobilitat adaptada a l’usuari 
Compromís real amb la lluita contra el canvi climàtic amb impacte 
en la responsabilitat social corporativa (RSC) i stakeholders 
 
Servei integral MEC: innovació, tecnologia i confort  

Moderns i còmodes cotxes elèctrics Nissan Leaf amb bateria de 40kWh, que ofereixen qualitat i 
seguretat, per conductors i passatgers. 

La plataforma i App (usuari) que va ser creada amb tecnologia d’última generació que s’adapta a les 
necessitats d’un desplaçament sostenible de persones i mercaderies. 

Recàrrega ràpida gratuïta. +50 estacions ENDESA X i ELECTROMAPS, recarrega en 30 minuts i  
continua el viatge. 

Electric 4Business 
per empreses, institucions i 

Cotxes elèctrics connectats en parkings MEC 
 
Avantatges MEC 
• Tot inclòs. Redueix el cost de mobilitat 
• Sense permanència. Paga per conduir: dies o hores 
• Aparcament gratuït a l’Àrea Blava de Barcelona y altres municipis 
• Més digital. Menys papers. Reserva des de l’App 
• Despesa 100% deduïble 

 
 



 

 

Tenim 7 aparcaments arreu Catalunya i pròximament seran 10  
• Barcelona: 4 aparcaments (+3 aparcaments en breu) 
• Vilafranca del Penedès: 2 aparcaments 
• Reus: 1 aparcament 

Tarifes MEC 2021 pel COAC.  

Preu per hora (amb IVA) 5,71€ 
Preu per dia (amb IVA)  42,86€ 
Número de kilòmetres gratuïts per reserva o dia 50 km 
Preu per Km a partir del 51 km 0,15€ 
Assegurança tot risc amb franquícia de 300€ 
Cost mensual per usuaris 0€ 
Hi ha tarifes amb descomptes per ús freqüent, sol·licita informació. 

Electric Fleet 
per empresa o institució 

Cotxes elèctrics connectats amb exclusiva 
+Avantatges, proposta per empreses sostenibles 

Equip propi amb experiència en flotes corporatives i mobilitat elèctrica: 
• Atenció a l’usuari, empresa i la institució.  
• Neteja e higienització periòdica per uns cotxes com si fossin nous de trinca. 
• Seguretat i qualitat amb revisions periòdiques dels cotxes elèctrics. 
• Assessor personalitzat per serveis de mobilitat. 

Informes i facturació: 
• Informació mensual dels usos i reducció d’emissions. 
• Facturació mensual amb domiciliació bancaria i factura electrònica. 

Contractació: 
• Prestació de servei per 6, 12 o més mesos. 
• Renting flexible de vehicles elèctrics. 

MEC electric carsharing                    info@meccarsharing.com                     Tel: 93.421.61.55 
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