Hola Col·legi
d’Arquitectes de
Catalunya!
Vehicles elèctrics per a tothom

Avui dia, en una ciutat com Barcelona, és possible que tinguis dues opcions a l'hora de
moure't:
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Què passaria si poguessis sortir de casa i moure't igual de ràpid que un taxi però al
preu d'un trajecte en bus?

Tot, des del palmell de la teva mà
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Hola, som Scoot
Som compartits, elèctrics i locals: Som vehicles elèctrics per a
tothom.

COM VULGUIS
ON VULGUIS
COM VULGUIS

La nostra missió és oferir una solució de mobilitat sostenible a
tots els habitants de les ciutats en les quals operem. La nostra
xarxa de vehicles elèctrics i compartits està dissenyada per a
proporcionar el tipus adequat de vehicle a una persona, just en
el moment en el que el necessita i a un preu assequible.
Des del seu smartphone, els usuaris de Scoot poden localitzar
milers de vehicles repartits per la seva ciutat, conduir-los i
aparcar-los una vegada arribats a la destinació.
Vius a una ciutat? Ets Scoot.
Tens un Smartphone? Ets Scoot.
T’agra moure’t al teu ritme? Ets Scoot.

PERÒ A LA TEVA MANERA
4

Què ens fa especials?
Som locals: No només volem ser una solució de mobilitat, volem formar part
del dia a dia de les ciutats en les quals operem i contribuir a la millora
d'aquestes. Per això apostem per talent i productes locals com el nostre model
de moto Silence, produïda a Molins de Rei.
Som multimodals: Ser usuari de Scoot signiﬁca moure't al teu ritme. Sabem
que les necessitats dels nostres usuaris varien depenent del moment del dia,
per això apostem per oferir una ﬂota multimodal formada per bicis i motos
elèctriques que poden reservar-se des d'una mateixa App.
Som innovació: Scoot va ser la primera empresa de motos compartides i
portem la innovació en el nostre ADN. Comptem amb un equip d'enginyers i
dissenyadors treballant per a crear i perfeccionar els nostres vehicles per a
garantir la millor experiència.
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Els nostres vehicles

Silence

Taioku

Barcelona,
Juny 2018

Barcelona,
Juliol 2018

Equiv. 125cc
112 km d’autonomia

25 km/h
45 km d’autonomia
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Com funcionem?
Utilitzar Scoot és tan fàcil com utilitzar el teu Smartphone:
-

Localitza el vehicle més pròxim

-

Encén el vehicle des de l'App

-

Condueix on tu vulguis

-

Aparca a la teva destinació seguint les normes municipals
d'aparcament

LOCALITZA
CONDUEIX
APARCA
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Fet per a urbanitas
Tot el que necessites per conduir una Scooter:
-

Tenir una llicència de conduir vàlida a la UE que et permeti
conduir motocicletes 125cc (A, A1, A2 o B amb + de 3
anys)

-

Ser major de 18 anys

-

Tenir una targeta de crèdit o dèbit.

Tot el que necessites per conduir una Ebike:
-

Ser major de 18 anys

-

Tenir una targeta de crèdit o dèbit.

8

On aparcar els vehicles
Scooter
-

Les motos de Scoot poden ser aparcades en qualsevol
punt de la ciutat de Barcelona, sempre que es respecti la
normativa marcada per l’ajuntament.

Bicicletes
-

Actualment la ciutat de Barcelona compta amb 33.000
punts d'ancoratge repartits per la ciutat.
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Pack Col·legi
d’Arquitectes de
Catalunya
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-

Els membres del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya podran gaudir de
preus

-

i

avantatges

especials

amb

Scoot.

Per 24,99€ els col·legiats rebran l'equivalent a 30€ de crèdit. (+25%
de minuts)
-

Preu bici: 0,12€/min (enlloc dels 0,15€/minut que paga un
usuari normal)

-

Preu scooter: 0,23€/min (enlloc dels 0,28€/minut que paga un
usuari normal)

*Scoot es reserva el dret a modiﬁcar les condicions de la promoció en qualsevol moment
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Q&A
Q: Com adquirir un pack?
A: Tan sols has d’enviar un correu a hola@scoot.co amb el teu correu corporatiu
i indicar a l'assumpte del correu el nom del pack: “Pack Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya”. En el cas de ser ja usuari de Scoot, s'haurà d'indicar en el cos del
missatge el correu associat al compte.
Q: Es pot comprar més d'un pack per persona alhora?
A: Sí, pots comprar els que necessitis.
Q: Els packs caduquen?
A: No, els packs no caduquen mai.
Q: Es pot comprar un pack per a una altra persona?
A: No, els packs són personals i intransferibles. Cada usuari haurà de comprar
els seus propis packs.
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www.scoot.com
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