
Radosť EKO cestovať

Smart mesto 
bajkuje s nami! 

od 28.7. NITRA
Zdieľané bicykle prevádzkuje: 
ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, 949 44  Nitra

Zákaznícka podpora: 
Tel.: +421 915 244 244, 
Po – Ne 8.00 – 20.00 hod.
E-mail: bike@arriva.sk
www.arriva.bike

CeNNík SlužIeb

tarifa jednorazový 
poplatok ročné predplatné

ročné predplatné - 25 €
prvých 60 min. 0,50 € zdarma
ďalších 60 min. (do 4 hod.) 0,50 € 0,50 €
24 hod.  max. 3,00 € max. 3,00 €

Možnosť platby: kreditná alebo debetná karta.



Požičaj si bike, 
daj smart mestu 
like. 
Zdieľané bicykle nájdete v Nitre 
na 7 výpožičných stanovištiach: 

RegISTRujTe SA A bAjkujTe 7 dNí v TýždNI. 
1.  Registrujte sa prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo 

online na www.arriva.bike.
2.  Po registrácii dostanete SMSkou osobné identifikačné číslo 

(6-miestny PIN kód), ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie 
v smartfóne alebo do svojho zákazníckeho účtu online.

3.  Prenájom je možné uskutočniť prostredníctvom aplikácie alebo 
čipovej karty vydanej spoločnosťou ARRIVA NITRA a počítača 
na bicykli. Vrátenie je možné uskutočniť iba prostredníctvom 
počítača na bicykli.

4.  Registráciou v aplikácii arriva bike si môžete prenajať 
aj zdieľané bicykle spoločnosti nextbike.

Ako SI PReNAjAť bICykel?
Prenájom je možný prostredníctvom mobilnej aplikácie 
alebo čipovej karty (vydanej spoločnosťou ARRIVA NITRA, 
nextbike). Naraz si môžete požičať maximálne 4 bicykle. 

kde Nájdem APlIkáCIu ARRIvA bIke?
Mobilná aplikácia arriva bike je dostupná v smartfóne 
cez App Store alebo Google Play.

PReNájom PRoSTRedNíCTvom 
mobIlNej APlIkáCIe NA TelefóNe: 
1.  Zadajte do aplikácie číslo bicykla a potvrďte prenájom. 
2.  Zobrazí sa Vám 4 miestny kód. 
3.  Zadajte kód do počítača na bicykli a stlačte OK. 

Zámok sa otvorí automaticky.

PReNájom PRoSTRedNíCTvom CykloPočíTAčA 
PRIAmo NA bICyklI (ukážkA CykloPočíTAčA):

1.  Zadajte svoje telefónne číslo na počítači 
na bicykli alebo naskenujte svoju čipovú kartu 
(vydanú spoločnosťou ARRIVA NITRA alebo 
nextbike) na počítači na bicykli.

2.  Vložte 6-miestny PIN kód.
3.  Zámok sa otvorí automaticky.

Ako A kde vRáTIť PožIčANý bICykel?
Bicykle môžete vrátiť iba na oficiálnych stanovištiach v rámci 
mesta Nitra. Za účelom vrátenia bicykla uzamknite bicykel 
na niektorom zo 7 stanovíšť a potvrďte jeho vrátenie pomocou 
počítača na bicykli.
Postup pri vrátení bicykla:
1.  Vráťte bicykel zatlačením do stojana na oficiálnom 

bicyklovom stanovišti a uzamknite zámkom.
2.  Ak na stanici nie je voľný stojan, uzamknite bicykel prevlečením 

externého zámku cez prednú vidlicu v bezprostrednej blízkosti 
stojana.

3.  Stlačením „OK“ na počítači na bicykli potvrďte 
vrátenie a nasledujte inštrukcie.

ČíSlO STANIce NáZOV STANIce

5300 Autobusová stanica

5301 Svätoplukovo námestie

5302 župné námestie

5303 Tr. Andreja Hlinku - Centro Nitra

5304 SPÚ Šd mladosť

5305 mestský Park

5306 Chrenovský most

Radosť EKO cestovať Viac informácií na arriva.bike

arriva bike dostupná naarriva bike dostupná na

arriva bike dostupná naarriva bike dostupná na

arriva bike


