
for business



El primer carsharing d’Andorra



Grup Becier impulsa el carsharing al principat per tal 
d'adaptar la mobilitat del país a les noves exigències
d'un món en constant evolució.

El creixement dels entorns metropolitans està
plantejant problemes d'espai, d'excés d'emissions de 
CO₂ o costos excessius per mantenir vehicles
d'empresa.

El carsharing ajuda a resoldre molts
d'aquests problemes, ja que cobreix les necessitats
puntuals de mobilitat de manera optimitzada sense la 
necessitat d'incórrer en les despeses que suposa tenir
un vehicle o una flota de vehicles propis.

Oferim solucions per a 
qualsevol problema de 
mobilitat que pugui tenir la 
seva empresa, tant puntuals
com estructurals.



Avantatges
del carsharing

Accés als cotxes 24h.

Reserva per minuts i sense paperassa amb la nostra app mòbil per a iPhone i Android (reserva mínima una 
hora).

Obre els cotxes amb el teu mòbil.

Redueix els teus costos: Benzina, assegurança, manteniment, estacionament, etc...

Assistència telefònica 24h.

Assistència en carretera.

Assegurança inclosa.

Carburant inclòs per a 25 km.



Carsharing a la meva empresa



Perquè utilitzar carsharing
a la meva empresa?

• Optimització de recursos: Utilitzar car Sharing és garantia d’estalvi i optimització, ja que només
paga per l’ús que faci dels nostres vehicles.

• Comoditat: Amb iZi totes les despeses de transport queden reduïdes a una sola factura. 

• Control: Podrà tenir un control precís de l’ús que fa de l’aplicació i el cost que suposen els
viatges de cada usuari.

• Tranquilitat: Oblidi’s de costos ocults i sorpreses, amb nosaltres la seva despesa en transport
dependrà de l’ús que en faci i res més

• Escalabilitat: Ampliï o redueixi la seva flota de manera immediata sense cap sobrecost.

• Flexiblitat: Ens adaptem a les seves necessitats i proporcionem els cotxes que necessiti a prop
de la seva oficina perquè pugui treballar amb total comoditat.



Productes Complementaris



Productes
Complementaris

EN PROPIETAT

Control total del 
vehicle

Empreses que facin 
un ús diari del cotxe
durant molts anys

RENTING

Control del vehicle, 
amb un control dels 

costos

Per empreses que 
facin un ús diari del 
vehicle i el vulguin

canviar
recurrentment

LLOGUER

Optimitzar el tipus 
de vehicle i els 

costos

Pensat per usuaris
que necessiten un 

vehicle especific de 
manera puntual
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A banda del carsharing, iZi li ofereix altres productes per optimitzar
l’ús de la seva flota de vehicles segons les seves necessitats.



Opcions a escollir
per al teu negoci

Pagament:

• Pagament per ús

• Pagament fixe per ús (bossa d’hores)

• Pagament fixe Mensual

Connectivitat:

• Vehicle connectat a la nostra app

• Vehicle sense conectar

Ús:

• Ús particular

• Ús d’empresa (treballadors)

• Ús d’empresa (clients)

Aparcament:

• Plaça pública

• Plaça particular

Disponiblitat:

• Ús privat del vehicle

• Ús públic del vehicle

Retol·lació:

• Retol·lació de iZi

• Retol·lació de la seva empresa

• Vehicle neutre

A iZi som conscients de que cada negoci és un món… Per Això oferim
diferents opcions per respondre a les seves necessitats.



• Consulti les nostres assegurances adaptades per a empreses.

Altres productes per a empresa
de Grup Becier

• Ofereixi els millors snacks i cafés als seus clients i treballadors sense cap cost.

• Consulti les nostres tarifes de combustible per a flotes i gasoil de calefacció.



Hores Preu/Hora Preu Total Descompte Estalvi
1 5,28€ 5,28€ 0% 0,00 €
50 5,15€ 257,50€ 2,5% 6,60 €
100 5,02€ 502€ 5% 26,40 €
500 4,75€ 2.375€ 10% 264,00 €
1.000 4,62€ 4.620€ 12,5% 660,00 €

Paquets d’hores
i descomptes




