
Будьте еко, перейдіть на Bike_S! 

BikeS — це оренда велосипедів без обслуговування, яка працює цілий рік 24 години на 

добу.   

Що потрібно зробити, щоб їздити BikeS?  

1. Завантажте додаток Roovee та створіть обліковий запис 

Додаток Roovee працює на платформах Android та iOS і його можна безкоштовно 

завантажити з Google Play, App Store та App Gallery. 

Заповніть реєстраційну форму, прийміть правила. Під час реєстрації Ви отримаєте SMS-

повідомлення з унікальним PIN-кодом для підтвердження Вашого номера телефону. 

 

2. Поповніть рахунок банківським переказом або карткою 

Поповніть рахунок зі стартовим внеском 20 злотих. Це обов’язкова умова для 

використання BikeS для щойно зареєстрованих користувачів. Оператор стягне платіж за 

користування BikeS із коштів на Вашому рахунку. Мінімальна сума на рахунку, яка 

дозволяє орендувати велосипед становить 10 злотих. 

3. Зіскануйте QR-код з замка, розміщеного над заднім колесом 

Перейдіть до вибраного велосипеда та за допомогою додатка відскануйте QR-код, 

розміщений на велосипеді. Сідайте на велосипед і їдьте! 

4.  Закрийте замок заднього колеса після завершення подорожі 

Розмістіть велосипед у зоні паркування або в іншому місці таким чином, щоб не заважати 

руху, і закріпіть його за допомогою ручного блокування lock, що знаходиться на 

задньому колесі. Правильне блокування велосипеда припиняє оренду та стягнення 

платежу, що буде підтверджено в додатку. 

 

                                     Tabela opłat BikeS  

Початковий внесок 20 зл 

Мінімальна сума для оренди велосипеда 10 зл 

1 хвилина їзди 0,06 зл 

1 хвилина паркування 0,06 зл 

Місячна підписка (60 хвилин на день) 18 зл 

Квартальна підписка (60 хвилин на день) 45 зл 



Плата за кожну хвилину, що перевищує 60 хвилин у 

підписці 

0,06 зл 

Залишення велосипеда за межами визначеної зони 

повернення/паркування 

10 зл 

Повернення велосипеда, залишеного за межами 

визначеної зони повернення/ паркування, до зони 

повернення/паркування/збільшення коштів на 

рахунку  

5 зл 

Повернення велосипеда за межами зони використання 

Bike_S 

200 зл 

Плата за перевищення максимального часу оренди 

велосипеда (понад 12 годин) 

100 зл 

Вартість заміни велосипеда                згідно кошторису 

вартості ремонту 

Доставка та надання велосипедів за індивідуальним 

замовленням /організовані групи, тури, екскурсії 

містом, пропозиція для готелів/  

  

за індивідуальною 

ставкою 

 

 

Карта BikeS 

https://bikes-srm.pl/mapa/ 
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