
 
 

ARRIVA Slovakia a.s. társaság által működtetett kerékpármegosztási rendszer díjszabása 

 

A díjszabás az ARRIVA Slovakia a.s. társaság által kínált megosztott kerékpárokra vonatkozik. 

Azokra a kerékpármegosztó rendszerekre, melyeket nem az ARRIVA Slovakia a.s. társaság üzemeltet, vagy amelyeket az ARRIVA 

Slovakia a.s. társaság partnerei üzemeltetnek, az érintett üzembentartó díjszabása és általános szerződési feltételei vonatkoznak. 

 

§1 Díjszabás 
1) A regisztráció ingyenes, ha a kérelmező okostelefonon keresztül vagy online módon regisztrál az üzembentartó honlapján. Ha a 

kerékpár bérlete illetékköteles és nem ingyenes (a rendszer használatának első 60 perce), akkor a bérbeadás előtt közölni kell a 
pénzforgalmi bankkártya vonatkozó adatait. A szolgáltató az ügyfél fizetőképességének ellenőrzése céljából 1,00 € egyszeri 
illetéket számít fel. Ezt az egyszeri 1,00 € illetéket jóváírja az arriva bike számlájára. Ezt követően a rendszer következő  
igénybevételekor beszámítja a kerékpár bérleti díjába. A szolgáltatás igénybevételétől függően a szolgáltató jogosult rendszeres 
díjfelszámításra is, a mindenkor érvényes díjszabás szerint, mely online a www.arriva.bike honlapon érhető el. Regisztrálni és 
bejelentkezni okostelefon alkalmazás segítségével vagy online módon lehet a www.arriva.bike honlapon. Csak 16 évnél idősebb 
személy lehet regisztrált ügyfél (a regisztrációkor betöltött életkor a mérvadó). 

2) Az alapdíj (arriva bike Nyitra városban): 0,50 € 60 percre, 3,00 € 24 órára. 
3) Az éves előfizetés  (arriva bike Nyitra városban): 25,00 € egy évre (éves előfizetés esetén az első 60 percet az előfizetés 

tartalmazza, minden  további megkezdett 60 perc az érvényes tarifa szerint díjköteles). 
4) 24 óra feletti időtúllépés után (arriva bike Nyitra városban): 6,00 € 60 percre. 

 
§2 Sankciók 
 
Fenntartjuk a jogot a magasabb díj számlázására azokban az esetekben, ha a ténylegesen ráfordított költségek magasabbak mint az 
alábbi összegek. 
 

1) 20,00 € díjat számítunk fel, ha a kerékpárt nem viszik vissza a hivatalos kerékpár állomásra. A szolgáltató honlapján, a 

www.arriva.bike honlapon, illetve a mobiltelefonos alkalmazásban szerepelnek azok a helyek, ahová a kerékpárt vissza lehet 

vinni. 

2) Abban az esetben ha az ügyfél a kerékpárt nem szabályszerűen adja vissza vagy nem szabályszerűen zárja le, 25,00 € egyszeri 

díj kerül felszámításra. 

3) Abban az esetben ha a kerékpárt az ügyfél gondatlansága következtében eltulajdonítják, 75,00 € bírságot  számítunk fel neki. 

A kár megtérítéséhez való jog ARRIVA Slovakia a.s. társaságnak érintetlen marad. 

4) Abban az esetben ha a kerékpárt / állomást / állványt ért kár esetén, 75,00 €, bírság less felszámítva neki. A kár 

megtérítéséhez való jog ARRIVA Slovakia a.s. társaságnak érintetlen marad. 

 
Ügyfélszolgálat száma: +421 915 244 244 

E-mail: bike@arriva.sk 

 
Honlap: www.arriva.bike 
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