Poznański Rower Miejski - rozpoczęcie
sezonu!

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. Z
systemu korzystać będzie można już od 1. marca!
Temperatura na zewnątrz rośnie, a my coraz chętniej myślimy o aktywności na świeżym powietrzu. I
choć czystość powietrza w Poznaniu ostatnimi czasy stała się tematem sporu, wypad na rower to
nadal gratka dla poznaniaków i turystów.

W tym sezonie nastąpią małe zmiany. Minimalną kwotę, pozwalającą na wypożyczenie, podniesiono
do 20 zł. Na szczęście, reszta opłat pozostaje bez zmian; pierwsze 20 min jest bezpłatne, pierwsza
godzina kosztuje 2 zł, a za każdą następną rozpoczętą zapłacisz 4 zł.

Co więcej, w drugiej połowie marca startują rowery 4 generacji (4G). Mają być nowocześniejsze i
bezpieczniejsze, co da jeszcze więcej przyjemności z korzystania.

Poznański Rower Miejski powstał w 2012 roku. Od tego czasu jego popularność wśród Poznaniaków i
turystów nieustannie rośnie. Duża liczba stacji rozmieszczonych w najważniejszych punktach miasta
umożliwa bezproblemowe przemieszczanie się po Poznaniu wypożyczonym rowerem miejskim.

Poznaj Poznański Rower Miejski!
Poznański Rower Miejski daje możliwość poznaniakom i turystom na zwiedzanie miasta jednośladem.
Przed wypożyczeniem roweru konieczna jest rejestracja, za każdym razem pierwsze 20 minut jazdy
jest bezpłatne.

Jak działa Poznański Rower Miejski?

1. Zarejestruj się na stronie NEXTBIKE.PL
Podczas rejestracji podaj wymagane dane, zaakceptuj regulamin i wpłać minimum 20 zł opłaty
inicjalnej. Cały proces rejestracji trwa niewiele więcej niż 1 minutę, a daje możliwość korzystania z
rowerów miejskich 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Pamiętaj, że możesz zarejestrować się również przy terminalu na dowolnej stacji. Po prostu podążaj
za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zachowaj PIN podany sms-em – będzie potrzebny przy
każdym wypożyczeniu.

Uwaga! Płatność w terminalu jedynie kartą płatniczą.

Podejrzyj stacje

2. Wypożycz rower
Na wybranej przez siebie stacji podejdź do terminala, naciśnij "Wypożycz", podaj numer telefonu
komórkowego oraz PIN nadany podczas rejestracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wybrany przez Ciebie rower zostanie zwolniony automatycznie. Otrzymasz kod do zamka szyfrowego,
który możesz użyć do zabezpieczenia roweru.

3. Oddaj rower
Aby oddać rower wystarczy wprowadzić go do elektrozamka i poczekać na sygnał dźwiękowy, który
potwierdza prawidłowy zwrot. Nie musisz podchodzić do terminala. Jeśli na wybranej przez Ciebie
stacji nie ma wolnego miejsca, przypnij rower zamkiem szyfrowym do wybranego stojaka lub innego
roweru i przetasuj cyfry. W takim przypadku podejdź do terminala, przyciśnij "Zwrot" i postępuj
zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

4. Korzystaj z Poznańskiego Roweru Miejskiego!
Poznański Rower Miejski działa od początku marca do końca listopada, 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu. Pierwsze 20 minut jazdy jest zawsze darmowe! 21 – 60 minut kosztuje 2zł, następnie
każda rozpoczęta godzina 4 zł.

Więcej informacji na temat Poznańskiego Roweru Miejskiego znajdziesz na Nextbike.pl.

foto: Daria Olzacka

