Handleiding deelootoo Android App
Download de app.

Reserveren —>
1) Inloggen

2) Reserveren

3) Kiezen

4) Kiezen

5) Extra’s

6) Betalen

Open de app en klik in het
beginscherm op Nieuwe
reservering.

Vul de gewenste
Categorie,Type en de
Klasse. Kies de gewenste
Begin en Eind tijd en klik
op Toon
Beschikbaarheid.

Klik op het gewenste
voertuig op Reserveer. Je
krijgt nu de
betaalgegevens te zien.

Kies eventuele extra’s,
kies een betaalmethode
en accepteer de
voorwaarden. Daarna klik
je onderaan op
Afrekenen.

Bevestig de reservering
door op Bevestigen te
drukken. Je krijgt nu via
mail een bevestiging en
eventueel een factuur.

mijnloginnaam

Als je de app voor de
eerste keer opstart log je
in. Daarna start de app
automatisch.

Er is ook een share2use app beschikbaar voor iPhone. Om gebruik te maken van de app dien je een account te hebben bij een ootoodeelpunt.
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Handleiding deelootoo Android App
Download de app.
Gebruiken —>
7) Starten

Verlengen —>
8) Meld schade

9) Open / sluit

10) Stoppen

11) Details

12) Verleng

Samenweg 11, Deeldorp

Zodra je begintijd is
aangebroken start je het
gebruik door op de knop
Start te drukken.

Tref je schade aan bij de
auto, meld dat dan via de
app door op Stuur E-mail
te drukken.

Open of sluit de auto door
op de sleutel te drukken.
Gedurende 2 minuten na
het openen kun je de auto
starten. Druk zonodig
nogmaals op Openen.
Opm.: De sleutel verschijnt
binnen 2 minuten na het
maken van de reservering.

Zodra je de reservering wilt
stoppen, druk je op Stop.
De kilometer stand wordt
automatisch opgeslagen.
Bij eventuele extra
gereden kilometers krijg je
een extra afrekening via
email.

Als je meer tijd nodig hebt,
druk dan vóór of tijdens de
reservering op de
reservering, zodat je meer
details ziet.

Druk vervolgens onderaan
op Verleng reservering en
kies de gewenste nieuwe
eindtijd. Druk op
Controleer
beschikbaarheid en je
komt weer bij stap 5.

Bij problemen kun je bellen met het ootoodeelpunt Hoppenbrouwers: 0164 - 242 753 of 06 - 222 87 125

Er is ook een share2use app beschikbaar voor iPhone. Om gebruik te maken van de app dien je een account te hebben bij een ootoodeelpunt.
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