
Hjælp din nabo og klimaet! 
Få eller giv et lift med 

Den bedste vej er den,
vi tager sammen.



 

Derfor skal du Ta’Med som

chauffør

Din daglige køretur til og 
fra arbejde eller fritidsak-
tiviteter er en dyr fornø-

jelse - både for pengepungen og 
for klimaet. Med appen Ta’Med 
fra FDM kan du give et lift til en, 
som skal samme vej som dig. Dét 
er en nem måde at spare både 
penge og CO2 samt komme hin-
anden ved i lokalsamfundet. 

Det er helt op til dig, hvor ofte 
du vil bruge Ta’Med - alle ture 
tæller! Gennem appens chatsy-
stem kan du desuden nemt og 
sikkert aftale reglerne for kø-
returen: Vil du give et gratis lift 
eller bruge appens anbefalede 
kilometerpris? Vil I tale ørene af 
hinanden - eller nyde stilheden? 
Du bestemmer. 

Hent appen her

https://apps.apple.com/dk/app/tamed/id1488074939
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.fdm.tamed&hl=en&gl=US


 

Derfor skal du Ta’Med som

passager

Hver dag pendler tusindvis 
af danskere alene i deres 
biler. Faktisk sidder der 

i gennemsnit kun 1,3 personer i 
bilerne på vores veje, og 95% af 
dem, der kører i bil til arbejde, 
er alene. Hvis du er en af dem, 
som ofte kører alene eller tager 
offentlig transport til og fra 
arbejde eller fritidsaktiviteter, 
trænger du måske til et hurtigt 
og billigt alternativ. Med Ta’Med 
bliver du forbundet med bilister i 
dit nærområde, som skal samme 
vej som dig. Når I kører sammen, 

kan I spare penge og CO2 - og 
komme hinanden ved.
 
Det er helt op til dig, hvor ofte du 
vil bruge Ta’Med - alle ture tæl-
ler! Med appens profilsektioner 
og chatsystem kan du selv vur-
dere, hvem du vil køre sammen 
med og hvornår. Samtidig kan 
du skrive dig op til automatiske 
opdateringer, når dit favorit-lift 
tager turen forbi dig.

Læs mere på fdm.dk/Ta-Med
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Hent
Download Ta’Med gratis 
i App Store eller Google 
Play Store, og opret en 
profil på 2 minutter. 

Find
Mød flinke folk, der skal 
samme vej som dig. Du kan 
se bedømmelser af passag-
erer og chauffører, før du 
siger ja til en tur. 

Kør
sammen
Nyd turen, spar penge og 
hjælp hinanden med at 
mindske vores klimaaftryk - 
sådan binder vi byerne bedre 
sammen.
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Så let er det at køre sammen.
Støttet af Erhvervsministeriets 

Landdistriktspulje




