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Uitbreiding in Vlaanderen
Cambio in Sint-Niklaas
Eind mei startte cambio ook in Sint-Niklaas op. Drie wagens staan er ter beschikking, verspreid over 3 standplaatsen in de
stad (aan het station, op het Heymanplein en aan Fabiolapark).

Ook de stad Mechelen sluit aan ...
Naar het voorbeeld van diverse andere steden, besliste ook het Mechelse stadsbestuur om bij cambio aan te sluiten. Vanaf
1 juli zullen ook in Mechelen diverse stadsdiensten cambio gebruiken voor dienstverplaatsingen. Ook de andere gebruikers
doen hier hun voordeel mee : het cambio-netwerk wordt uitgebreid met een standplaats op de Veemarkt en het aanbod
wordt uitgebreid met een extra wagen (type Opel combo) ... deze 2 e mini-van zal zeker in de weekends ook voor heel wat
andere cambio-gebruikers een aangename aanwinst betekenen.

Cambio goes smart
In Gent en Antwerpen breidt cambio haar aanbod uit met telkens 2 smartjes. De smart
is een compacte 2-zitter met een ruim interieur, laat zich makkelijk parkeren en heeft
bovendien een lage CO2-uitstoot.
Net zoals de Citroen C3 bieden deze smartjes wat extra comfort en zijn zij voorzien van
airco, gps, ... Daarnaast is er het gebruiks/parkeergemak van een kleine wagen en het
rijgemak van een automatische versnellingsbak. Even wennen, maar uiterst comfortabel in drukker verkeer waar u vaak moet starten en stoppen.
Bovendien werd gekozen voor de cabrio-uitvoering zodat u bij mooi zomerweer kunt
genieten van een ritje met open dak.
Veel rijplezier!

Automatische annulatie van je reservatie als je de wagen afsluit met de cambiokaart.
We staan niet stil bij cambio! We proberen het jullie steeds gemakkelijker te maken
om de cambiowagens te gebruiken. Een nieuwe aanpassing aan onze boordcomputers zorgt ervoor dat de rest van je reservatie automatisch geannuleerd wordt, zodra je de wagen afsluit met je cambio-kaart. Het afsluiten met de kaart wordt dus
voortaan herkend door de boordcomputer als een signaal dat je reservatie ten einde
is. Zo bespaar je kostbare tijd en overbodige telefoontjes! Deze functie is sinds 1 juni
actief in Brussel en zal eerstdaags ook in Vlaanderen en Wallonië geactiveerd worden. Daarover krijgt u later nog bericht.
Opgelet
Als je de wagen wenst af te sluiten tijdens jouw reservatie (bv. tijdens het winkelen, het bezoek,…) doe je dit natuurlijk niet
met je cambio-kaart, maar wel met de autosleutel. Anders denkt de boordcomputer dat je de reservatie wenst te beëindigen.
Reserveer ruim genoeg
Tenslotte willen we van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen aan te moedigen om zijn of haar cambio-reservatie
lang genoeg te maken. Een reservatie inkorten kan immers altijd nog en gaat nu bovendien automatisch. De geannuleerde
uren betaal je dan aan het annulatietarief, wat een korting betekent van 70% op het normale uurtarief.
De omgekeerde beweging, een reservatie verlengen, is veel minder vanzelfsprekend. Je kan natuurlijk altijd geluk hebben
dat er niemand na je komt en dan is verlengen geen probleem. Maar vaak is er wel een volgende klant die op de wagen
wacht. En dan is verlengen niet toegestaan. Kan je om bepaalde redenen echt niet tijdig terug zijn, dan wordt een boete
aangerekend, waarmee een schadevergoeding wordt toegekend aan de volgende klant. Deze vervelende situaties en extra
kosten kan je makkelijk vermijden door je reservatie ruim genoeg in te schatten!

E-cambio... cambio Gent lanceert
1e elektrische deelwagen
Sinds begin april telt cambio een 100% elektrisch voertuig in haar wagenpark te Gent. De wagen is ondertussen ingereden, de eerste
ritten afgelegd en dit tot grote tevredenheid van onze eerste gebruikers. Het rijden met een automatische versnellingsbak blijkt snel
te wennen en zelfs sterk in de smaak te vallen, vooral voor stadsverkeer waar het niet moeten schakelen als een enorme luxe ervaren
wordt. De 5-deurs wagen biedt ook comfortabel plaats voor 4 personen en wie boodschappen wil doen, kan met de neergeklapte
achterbank moeiteloos al zijn gerief kwijt in de koffer. Kortom, een ideale wagen voor uw kortere verplaatsingen tot maximum 70-75
kilometer.
Schepen De Regge beet de spits af, daarna was het de beurt aan onze cambio-gebruikers. We delen graag hun ervaringen met u.

Rustgevende stilte.
Een opgewekte blip bij het starten is het enige wat
je voorbereid op de stilte en rust die deze auto
inherent met zich meedraagt. De wagen is
voldoende groot om vier volwassenen aan boord te
laten. Als bestuurder heb je een aangename
zithouding en voldoende overzicht. De afwerking
van de auto overstijgt wat je standaard mag
verwachten, hoewel een aantal elementen wat
plastiekerig aanvoelen.
Waar de auto vooral in uitblinkt, is hoe hij zijn
nuttigheid met rijplezier combineert. .
Nils

Enkele gebruikers aan het
woord

Ik wil geen andere wagen meer.
Ik vond het zeer plezierig. De I-MiEV trekt vlot op
en rijdt even gemakkelijk als een vergelijkbare
stadsauto (na een heel korte gewenning aan de
automatiek). We vonden ook dat er voldoende
plaats is voor de boodschappen, zeker als je de
koffer en de achterste zitbank gebruikt. Kortom,
ideaal voor bezoekjes aan vrienden en om
boodschappen te doen in het Gentse. Ik reserveer
in de toekomst enkel nog de I-MiEV.
Alex

De automatische versnellingsbak is een pluspunt
voor stadsverkeer

Gisteren voor de eerste maal de elektrische wagen
“Zo stil ... je hoort ineens zelfs het geluid van
“Ik vind het zàlig om met deze wagen
getest. De i-Miev is een aangenaam wagentje. De
ruitenwissers!”
Sam
rond te rijden. Ik geniet vooral van de
automatische versnellingsbak schakelt zeer vlot,
STILTE.”
Begga
sowieso een pluspunt voor stadsverkeer. Qua
Geruisloos en zonder emissies
wegligging staat hij net iets minder stevig op zijn
poten dan de volkswagen polo. Ik heb 46 kilometer
Elektrisch rijden was een aangename verrassing.
Ruim plaats voor 4 personen
afgelegd (voornamelijk gewestwegen, tot 90 km/u)
De wagen gebruikte ik vooral voor ritten rond Gent
Vorig weekend op familiebezoek naar en de wagen gaf nog een autonomie aan van
om wat boodschappen te doen. Ik zie voorlopig
Waregem. Met z’n vieren in de I-MiEV 95km .. Aangezien cambio enkel ritten toelaat tot
enkel pluspunten zolang je geen verre afstanden
op en af naar West-Vlaanderen, in maximaal 70-75 kilometer, is er dus voldoende
dient te maken. Geruisloos en zonder emissies door
totaal ca 65 kilometer. De wagen rijdt marge en loop je geen enkel risico.
de stad rijden is een speciaal gevoel. Het opladen
vlot en soepel, het niet moeten Resultaat: geslaagd.
Jasper
gaat heel eenvoudig en de auto start meteen. Het
schakelen is een aangename
optrekken gaat veel pittiger en soepeler dan een
ontdekking. Rijden met een automaat
auto op benzine of diesel uit dezelfde categorie.
went snel, je zou het al vlug gaan
Kurt
missen.
Geert

Ook zin om de I-MiEV eens uit te proberen?
Zin om eens te proberen? Om je op weg te helpen bij de 1e rit
voorzien we een korte infosessie. We vertellen je kort waar je op
moet letten, laten je de wagen even uitproberen en een half
uurtje later krijg je 'groen licht' om deze wagen op Ramen (Gent)
te reserveren. Interesse? Een mailtje naar vlaanderen@cambio.be
volstaat. We verwittigen je dan automatisch wanneer een
volgende e-sessie ingepland wordt.

Kennismakingsaanbod
De I-MiEV valt onder prijsklasse 1, je betaalt er dus niet meer voor dan voor onze andere kleine stadswagentjes. Tijdens de
zomermaanden geven we je echter graag de kans deze wagen even uit te proberen. Tot eind augustus krijgt u een korting van
maar liefst 25 % op de uur– én kilometerkost.

Vakantieplannen voor de zomer?
Tijdens de zomermaanden wordt in Gent en Antwerpen een extra combo voorzien. Deze klasse2-voertuigen met
ruime bagageruimte zijn in de zomermaanden immers fel gegeerd. Ook nog even meegeven dat in Gent, Antwerpen
en Leuven nu ook een Citroen C3 in het aanbod zit. Deze 5deurs met airco, zenith voorruit en ingebouwde GPS maakt
het rijden net iets comfortabeler tijdens langere trips.

Om het u nog makkelijker te maken …
...testen we op een standplaats in Antwerpen (en binnenkort Gent) een beugel met afstandsbediening. Een simpele druk op de knop vanuit
de wagen en de beugel zet zich bij het wegrijden recht. Even makkelijk maakt u de parkeerplaats weer vrij bij terugkomst. Als deze tests
positief uitvallen, hoopt cambio dit systeem op bredere schaal in te kunnen voeren. Even de resultaten afwachten dus.

Algemene informatie
Zomer Tips !!!
Met cambio op reis?
Ieder jaar doen heel wat cambio-gebruikers beroep op een cambio-wagen voor hun zomerse uitstapjes en vakanties. Daarom
enkele tips:
• Als je een wagen nodig hebt voor een langere periode, maak
dan tijdig je reservatie! Zeker als je een grotere wagen uit prijsklasse 2, 3 of 4 wilt.
• Ga je met de wagen op reis buiten de Benelux, duidt dan de
optie “buitenland” aan als je online reserveert of meldt dit aan
de telefonist(e) die je reservatie maakt. Zo kunnen we voor je
vertrek de wagen nog eens extra nakijken. Maar vooral ben je
dan ook in het buitenland zeker van bijstand bij pech of ongeval.
• Plan je een lange autotrip met een cambio-wagen? Kijk onderweg toch eens naar de bandendruk en het olie- en waterpeil. Beter voorkomen dan genezen...
• Tanken in het buitenland doe je net als in België met de tankkaart die in elke cambio-wagen is voorzien. Een overzichtje van de tankstations waar je in het buitenland terechtkan vind je op
www.cambio.be onder de rubriek “Vragen & Antwoorden”. Zoals steeds bij het tanken niet vergeten de kilometerstand te noteren op het ritverslag en in te voeren op de betaalterminal van het tankstation.
• En tenslotte: wees voorzichtig en houd je aan de wegcode en de snelheidsbeperkingen van het land waar je je bevindt.
Goeie reis!
De wagen starten

Niet te vergeten

Aarzel niet ons te contacteren
Als er moeilijkheden zijn om een reservatie te maken of je
ondervindt een probleem in het algemeen, aarzel dan zeker niet
om telefonisch contact met ons op te nemen. We zullen je zo snel
als mogelijk helpen.

Het is belangrijk dat je de instructies op de boordcomputer goed
volgt als je de wagen wilt starten. Gezien de recente wijzigingen herhalen we hier graag nog eens de precieze procedure om een cambiowagen te starten:

Voer je pincode in

Beantwoord de schadevraag “Heeft u nieuwe schade ontdekt?” Je kan antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’, afhankelijk van
de situatie uiteraard.

Neem nu de sleutel en start de wagen.

Opgelet, als je tijdens deze procedure te lang wacht (een
drietal minuten)vooraleer je je pincode invoert of op de schadevraag antwoordt, kan de boordcomputer in slaapstand
vallen en moet je de procedure van voorafaan beginnen. Doe
dus eerst de schadecontrole en open dan pas de wagen.
Daarna kan je bovenstaande procedure volgen en de wagen
starten.

Cambio staat altijd open voor opmerkingen of suggesties. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren op vlaanderen@cambio.be
Meer info op www.cambio.be

