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Jazdím smart, 
rýchlo a zdravo! 

Zdieľané bicykle nájdete 
v Nitre na 7 výpožičných 
stanovištiach: 

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

Požičaj si bike,
daj smart mestu 
like.

AKO SI PRENAJAŤ 
ARRIVA BIKE?
1.  REGISTRÁCIA
 Stačí sa zdarma registrovať cez aplikáciu 

arriva bike alebo online na www.arriva.bike. 
Aplikácia je dostupná v smartfóne na Google 
Play alebo App Store. 
 

2.  VYBERTE SI SVOJ 
BICYKEL na niektorom 
zo 7 výpožičných stanovíšť. 
Aktivujete ho stlačením 
akéhokoľvek tlačítka 
na cyklopočítači na zadnej 
strane bicykla. Prenájom 
je možné uskutočniť 
cez aplikáciu alebo priamo 
na cyklopočítači.

PRENÁJOM CEz APlIKÁCIu 
ARRIVA BIKE  

1.
zadajte 5 miestne 
číslo bicykla 
do aplikácie 
a potvrďte 
prenájom 
(napr. 36000).
zobrazí sa vám 
4-miestny kód.

2.
zadajte kód 
do počítača na bicykli 
a stlačte oK.  

3.
zámok sa otvorí 
automaticky. 

4.
zabezpečte 
zámok 
v držiaku 
na košíku 
a môžete vyraziť.

PRENÁJOM CEz 
CyKlOPOčíTAč

1.
ak ste už 
registrovaným 
užívateľom, zadajte 
svoje telefónne číslo 
a Pin na cyklopočítači 
na bicykli. 
alebo

2.
naskenujte svoju 
čipovú kartu (vydanú 
spoločnosťou 
aRRiva nitRa alebo 
nextbike) a zadajte 
Pin na cyklopočítači. 

3.
zámok sa otvorí 
automaticky.

VRÁTENIE BICyKlA CEz CyKlOPOčíTAč 
1. Vráťte bicykel zatlačením do stojana na oficiálnom bicyklovom stanovišti.
2. Ak sú stojany obsadené, uzamknite bicykel vedľa stojana. 
2. Zamknite bicykel prevlečením externého zámku cez vidlicu a stojan.
4. Stlačením „OK“ na počítači na bicykli potvrďte vrátenie a nasledujte inštrukcie.

Parkovanie
arriva bike je možné zaparkovať a uzamknúť kedykoľvek prevlečením externého zámku 
cez vidlicu. Pre parkovanie stlačte C na cyklopočítači. Pre pokračovanie v jazde odomknite 
bicykel a zadajte do aplikácie 4 miestny kód alebo 6 miestny PIN do cyklopočítača.

Možnosť platby: 
kreditná alebo 
debetná karta.

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 €
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stanovište bicyklov • bike sharing
kostol, synagóga • church, synagogue
polícia • police station
parkovisko • parking place
informácie • information
čerpacia stanica PH • filling station
pošta • post office

kino • cinema
hotel, penzión • hotel, pension
trhovisko • market place
pomník • monument
fontána • fountain
divadlo • theatre
múzeum • museum

galéria • gallery
zdravotnícke zariadenie • health centre
lekáreň • pharmacy
krytá plaváreň • indoor swimming pool
športová hala • sport centre
tenisové ihrisko • tennis court

Zdieľané bicykle prevádzkuje: ARRIVA Slovakia a.s., Štúrova 72, 949 44  Nitra
Zákaznícka podpora: Tel.: +421 915 244 244 (PO – NE od 8:00 do 20:00 hod.), E-mail: bike@arriva.sk, www.arriva.bike
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