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Korzystanie z roweru miejskiego GeoVelo
jest bardzo łatwe!
Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim smartfonie.
Aktywuj aplikację, wnieś opłatę rejestracyjną 1O zł
i zasil konto. Odblokuj rower za pomocą aplikacji i ruszaj!
Po zakończeniu jazdy odstaw rower na wyznaczone
miejsce parkingowe i zablokuj zamek.
Pamiętaj, aby potwierdzić zakończenie jazdy w aplikacji.
Aplikację możesz pobrać ze sklepu:

ROWER MIEJSKI
Jak to działa?

1. Pobierz aplikację.
Otwórz sklep z aplikacjami Google Play lub iTunes App Store
i znajdź aplikację GeoVelo, pobierz ją i zainstaluj.
Uruchom aplikację GeoVelo na swoim smartfonie i przejdź proces
rejestracji konta. Nie powinno to zająć więcej niż 2 minuty.
2. Znajdź i odblokuj rower.
Masz już zainstalowaną aplikację GeoVelo.
Możesz znaleźć najbliższy rower za pomocą ekranu głównego
aplikacji GeoVelo. Po wybraniu roweru zeskanuj QR KOD
znajdujący się na zamku umieszczonym na tylnym kole roweru.
Zamek odblokuje się automatycznie w ciągu 15 sekund
i możesz rozpocząć swoją jazdę. Jeżeli zamek się nie otworzy
po zeskanowaniu kodu QR, możesz wpisać ręcznie 7-cyfrowy kod
umieszczony z boku roweru.
3. Zakończ jazdę.
Jeżeli chcesz zakończyć swoją jazdę, przed Tobą dwa kroki:
Znajdź najbliższe miejsce parkowania rowerów GeoVelo
za pomocą aplikacji. Kończąc jazdę zablokuj zamek roweru
i potwierdź zakończenie jazdy w aplikacji.
Pamiętaj! Pozostawianie roweru możliwe jest tylko w wyznaczonych
miejscach parkingowych widocznych na mapie w aplikacji GeoVelo.
System wykrywa źle zaparkowane rowery i powiadamia użytkownika
o konieczności ich prawidłowego zaparkowania.
Pozostawienie roweru GeoVelo w miejscu do tego nie przeznaczonym
skutkuje naliczeniem kary umownej.

Opłaty

1. Opłata aktywacyjna wynosi 10 zł.
Po zarejestrowaniu i wniesieniu opłaty otrzymasz 1 bezpłatną jazdę.
2. Opłata za wypożyczenie.
Aby wypożyczyć rower GeoVelo, musisz zasilić konto kwotą
min. 10 zł lub wykupić jeden z abonamentów.
Opłata za wypożyczenie roweru GeoVelo wynosi 1,50 zł
za każde rozpoczęte 30 minut użytkowania, nie więcej jednak
niż 9 zł za pełne 24 godziny, czyli po 3 godzinach system zakończy
naliczanie opłat. Możesz korzystać z roweru jeszcze przez 21 godzin,
następnie system zacznie naliczać opłatę jak za kolejne wypożyczenie.
3. Abonament.
Oferujemy możliwość wykupienia trzech rodzajów abonamentu:
miesięczny za 49 zł, trzymiesięczny za 99 zł lub roczny za 199 zł.
Abonamenty uprawniają do korzystania z roweru dwa razy w ciągu
dnia, maksymalnie do jednej godziny za każdym razem.
4. Bilet dzienny
Wykup bilet dzienny za 9 zł a uzyskasz nieograniczony dostęp
do rowerów GeoVelo przez 24 godziny. W ciągu tego czasu możesz
wypożyczyć rower wiele razy.
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