Ði xe | Chia sẻ | Hưởng thụ
Sử dụng mẫu đơn này để đi MIỄN PHÍ Xe tải đi lại (Commuter Van) của King County Metro được đến ba chuyến!

Vé-Ðể-Ði
1
2
3

Tìm một chiếc xe tải trống bằng cách tạo một tài khoản miễn
phí tại RideshareOnline.com và tìm kiếm các xe thích hợp dưới
bảng chọn của Ride Match hay gọi cho King County Metro tại
206.625.4500 để được trợ giúp tìm một xe thích hợp.
Liên lạc với đại diện nhóm để kiểm tra xem họ có chỗ ngồi và
sắp xếp chuyến đi hay không.
Điền vào mẫu đơn này và trao cho người lái xe hoặc người
giữ sổ sách.

Thông tin của người đi
Tên:________________________________________
E-mail:______________________________________
Điện thoại:___________________________________
Địa chỉ nhà/Thành phố/Mã bưu điện:______________
___________________________________________
Người giữ vé phải sắp xếp trước việc đi thử xe này với người lái xe vanpool
hoặc đại diện nhóm của xe tải có sẵn và không được đảm bảo có một chuyến
đi. King County Metro không chịu trách nhiệm hay không có nghĩa vụ về sự trì
hoản, chậm trễ, lỡ các điểm dừng hay nếu xe không hoạt động vào ngày mà
người đi chọn để đi. Trách nhiệm bảo hiểm theo Điều khoản & điều kiện của
Chương trình Xe tải đi lại/Thỏa thuận Chương trình của King County Metro;
Phần D, 13. Để biết chi tiết, truy cập kingcounty.gov/metrovans.

Thông tin về Vanpool
Ðại diện nhóm:________________________________
Điện thoại:___________________________________
Xe HOV #____________________________________
Nhóm #_____________________________________
Tuyến đường xuất xứ:__________________________
Đích đến:____________________________________
Lịch làm việc: _______________ đến _____________
Người giữ sổ sách/Người liên lạc của xe tải - vui lòng gửi email mẫu đã điền
sau khi nhận được tới vanpool@kingcounty.gov hoặc fax tới 206.684.2166
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Chữ ký

Ngày

Tuần trước, bạn đã sử dụng loại phương tiện di chuyển nào để đi làm?
(hãy đánh dấu)
q Lái xe một mình

q Xe buýt

q Đường sắt nhẹ

q Đi chung xe hơi

q Xe đạp

q Phà Đi bộ

q Đi chung xe tải

q Xe lửa

q Phà Chở xe

q Làm việc ở nhà

q Đi bộ

q Khác / Đa phương thức (ghi vào): _________________________
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RideshareOnline.com
Công cụ trực tuyến kết hợp xe cung cấp một danh sách các xe hơi
chung hoặc xe tải thích hợp tiềm năng - đăng ký ngay hôm nay cho
một tài khoản miễn phí!
Sử dụng lịch chuyến đi để theo dõi các khoản tiết kiệm tài chính và môi
trường, cộng thêm các cơ hội để được thưởng cho sự chia sẻ xe.

Đi chung xe hơi
Xe tải đi lại Metro
Đi lại từ nhà đến chỗ làm trong một xe tải! Chỉ mất năm thành
viên để bắt đầu; xe tải thoải mái, xăng, bảo hiểm, hỗ trợ
bên đường, và bảo trì đều được bao gồm trong giá vé hàng
tháng. Bạn thậm chí sẽ có được đảm bảo xe chở về nhà
trong trường hợp khẩn cấp.
Tiết kiệm tiền - cắt giảm một nửa chi phí đi lại hàng năm. Một
số chủ hãng cung cấp một quyền lợi vận chuyển bao gồm một
phần hoặc toàn bộ giá vé hàng tháng - hãy kiểm tra với phòng
nhân sự hoặc văn phòng quyền lợi của bạn.
Cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn bằng cách giảm căng
thẳng do lái xe một mình - có thời gian để theo dõi email, đọc
sách, chơi trò chơi, nhắn tin cho bạn bè hoặc viết hồi ký của bạn.
Tùy chọn cho người đi xe đạp, xe tải kèm với giá để xe đạp,
do đó bạn có thể chia các chế độ cho một tuyến đường đi làm
lành mạnh, năng động hơn!
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Chia sẻ chuyến đi cho một chuyến đi linh hoạt - bạn quyết định
thời gian và lộ trình.
Đi chung xe hơi đến/từ chỗ làm có thể giảm chi phí lái xe xuống
một nửa.
Tiết kiệm thời gian - lái xe trong làn đường HOV có xu hướng di
chuyển nhanh hơn.
Đủ điều kiện cho phép đậu xe tại nhiều bãi đậu- và-đi.
Quyền lợi của hãng có thể bao gồm phần thưởng cho sự chia sẻ
xe hoặc một chỗ đậu xe thuận tiện, được chỉ định - kiểm tra với
phòng nhân sự hoặc các dịch vụ đậu xe của bạn.

Giải pháp Dặm Đầu tiên/Cuối cùng
Cần một giải pháp cho dặm đầu tiên/cuối cùng đến hay từ trạm
quá cảnh? Chúng tôi cũng có xe tải cho việc đó!
Chia sẻ một chuyến đi từ khu phố của bạn đến một bãi đậu-và-đi
trong hành lang I-90/I-405 trong một chiếc xe tải và nhận thưởng!
Giảm yêu cầu về hành khách - chỉ bắt đầu với bạn và hai người
khác - xem liệu bãi đậu-và-đi của bạn có đủ điều kiện hay không.
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