
Vitajte medzi členmi  
testovacej skupiny Arboria bike  

Blahoželáme, úspešne ste absolvovali registráciu do systému výpožičiek zdieľaných
elektrobicyklov v Trnave, tzv. bikesharingu.  

Spoločne budeme testovať používanie elektrobicyklov v teréne,  
aby bol projekt Arboria bike nastavený do ostrej prevádzky čo najlepšie.

Pri registrácii ste od nás dostali prihlasovacie údaje
do bezplatnej mobilnej aplikácie Freebike  

(k dispozícii pre iOS i Android). Budete  
ju potrebovať na spravovanie výpožičiek  

a prehľad o svojom konte. Časť z jej 
funkcií plní i kartička s čipom, ktorá  

je súčasťou vášho registračného balíčka.

Pripravili sme pre vás pár tipov na úvod:  

V aplikácii Freebike 
si zobrazíte polohu elektrobicyklov,
ktoré si môžete vypožičať. Nájdete
tu aj rozmiestnenie virtuálnych
staníc. Niektoré z nich sú v rámci
mesta označené tabuľkou 
s vizuálom Arboria bike.

Ako nájdem voľný elektrobicykelAko začať 

Výpožička je jednoduchá – buď načítate QR kód umiestnený na elektrobicykli cez aplikáciu Freebike,
alebo priložíte kartičku k čítačke. V aplikácii si vyberiete, či ho chcete používať ako bežný bicykel (Požičať
ako freebike), alebo využijete pohon motora (Požičať ako ebike). Jednu z týchto možností si môžete
predvoliť v Nastaveniach.  
Rovnako sa tu dá nastaviť profil (výkon) motora paušálne na všetky vami vypožičané elektrobicykle –
pokiaľ nezvolíte inak, je motor prednastavený na štandardný.  
Ak vás aplikácia pri výpožičke vyzve, stlačíte 1x krátko brzdu, čím bicykel aktivujete.  
Úspešne vypožičaný bicykel svieti v zadnej časti (na batérii) na červeno a vpredu na bielo.  

Ako si požičiam elektrobicykel

Výpožičku je možné ukončiť tromi spôsobmi: 
1. 3x rýchlo stlačte brzdu – odporúčaný spôsob 
2. Cez aplikáciu – zvoľte Vrátiť bicykel 
3. Kartičkou – pridržte ju na čítačke, kým sa začne meniť farba na batérii  
Počkajte, kým svetlá bicykla zhasnú. Následne je bicykel voľný na ďalšiu výpožičku.  
V prípade, že ste bicykel vrátili mimo stanice, bude vám z fiktívneho kreditu stiahnutý poplatok 40 centov.
Vrátenie v stanici je bezplatné (aplikácia vás bude informovať, či bolo vrátenie spoplatnené  
alebo nie). 
Ak si elektrobicykel vypožičiate, no viac ako 10 minút ho nepoužijete, výpožička sa automaticky ukončí.  

Ako vrátim elektrobicykel

Pri ukončení výpožičky sa môže stať, že GPS nezameria elektrobicykel presne a hoci ste v stanici, strhne
vám spomínaný poplatok 40 centov. Zavolajte na kontaktnú linku 0917 335 430, nahláste problém 
a nabudúce vyskúšajte odhlasovanie cez trojité stlačenie brzdy, ako sme vám odporučili vyššie.   

Kade môžem jazdiť
Zdieľané elektrobicykle sa môžu pohybovať 
len v rámci Trnavy. Povolená zóna je vyznačená
na mapke, ktorú sme vám dali pri registrácii, 
a zobrazíte si ju aj v aplikácii Freebike.  
Mimo červeno vyznačeného kruhu sa
elektrobicykel zablokuje – je potrebné dotlačiť ho
naspäť do kruhu, kde sa automaticky odblokuje.   

Ako nahlásim problém   
Ideálne  
cez aplikáciu Freebike,  
príp. e-mailom  
na bikesharing@trnava.sk.  
Je potrebné uviesť číslo
daného elektrobicykla,  
a stručne popísať problém. 

Elektrobicykel ide veľmi ťažko, jazda je namáhavá
Bicykel nebol riadne vypožičaný a stále je zablokovaný. Skúste si ho požičať znova. Nezabudnite 1x krátko
stlačiť brzdu, ak vás k tomu aplikácia vyzve. Zriedkavo sa môže elektrobicykel ťažšie rozbiehať aj počas
výpožičky, napr. ak zastavíte na križovatke, ale aj v tomto prípade pomôže krátke stlačenie brzdy.  
Keď zbadáte, ako sa niekto snaží viezť na zhasnutom elektrobicykli Arboria bike, ide o neoprávnené
použitie – prosíme, kontaktujte mestskú políciu na čísle 159.   

Elektrobicykel som vrátil do stanice, no stiahlo mi 40 centov



Elektrobicykle Arboria bike sú určené na krátkodobé zdieľanie, nie na celodennú výpožičku.  
Môže sa teda stať, že keď sa na ňom doveziete do obchodu či na vlak, a neskôr sa vrátite, elektrobicykel si
medzičasom požičia niekto iný. S touto možnosťou treba rátať.   

O batérie elektrobicyklov sa staráme
my. V aplikácii Freebike vidíte
aktuálny stav batérií voľných
elektrobicyklov.  
V záujme vášho úspešného dovezenia
sa do cieľa vám odporúčame
vypožičiavať si elektrobicykle nabité  
na viac než 20 %.  

Odviezol som sa elektrobicyklom, odstavil som ho a po návrate tam nebol

Ako sa elektrobicykle nabíjajú

Elektrobicykle Arboria bike nepoužívajú žiadne zámky ani reťaze. Proti nepovolenému používaniu sú
chránené zablokovaním a sú neustále monitorované na diaľku. Správna výpožička zablokovanie zruší  
a môžete sa pohodlne odviezť. 
Neuschovávajte zdieľané elektrobicykle vo svojich dvoroch, pivniciach či garážach ani v iných uzavretých
priestoroch – elektrobicykle musia byť odstavené vždy na verejných miestach.  
Nezabezpečujte ich reťazami ani zámkami.   
Presné informácie o používaní Arboria bike nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach vo svojom
registračnom balíčku i online na arboriabike.sk.  

Výšku sedadla si jednoducho upravíte tak, že
povolíte páčku pod ním, nastavíte správnu
polohu a opäť zaistíte. V prednej časti nájdete
elastické popruhy, ktorými môžete bezpečne
priviazať menší náklad (kabelku, tašku, vak...).
V strede volantu je umiestnený flexibilný
držiak na váš mobil.   

Ako sú elektrobicykle zabezpečené

Pre vaše pohodlie   

Za používanie Arboria bike počas testovania nebudete platiť nič. V skúšobnej prevádzke budeme totiž
pracovať s fiktívnym kreditom. Pri registrácii vám na konte nastavíme hodnotu 20 €, ktoré postupne
budete využívať podľa cenníka uvedeného nižšie. Keď kredit miniete, na požiadanie vám ho v Kancelárii
prvého kontaktu na Mestskom úrade v Trnave ešte dvakrát dobijeme po 20 € (celkovo teda od nás
dostávate pomyselný kredit 60 €). Aktuálny stav svojho konta môžete sledovať v aplikácii.

Koľko stojí testovacia prevádzka

do 20 minút/0 €   
do 40 minút/0,20 €   
do 60 minút/0,40 € 

do 90 minút/1 € 
do 120 minút/3 €  
do 180 minút/5 €  

Cenník skúšobnej prevádzky – doba výpožičky/pomyselná cena 

do 240 minút/10 € 
do 300 minút/15 € 
nad 300 minút/20 €

Kedy sa začne ostrá prevádzka pre verejnosť
O ukončení testovania a štarte riadnej prevádzky budeme verejnosť včas informovať na arboriabike.sk.   

Máte nápady na zlepšenie Arboria bike? 
 Vaše pripomienky a návrhy nám môžete napísať na e-mailovú adresu bikesharing@trnava.sk  

alebo do facebookovej skupiny Bikesharing Trnava – Arboria bike,  
kde môžete zdieľať aj svoje zážitky a fotografie z jazdy na elektrobicykloch.  

Ďakujeme za spoluprácu! 

Arboria bike je spoločným projektom Mesta Trnava  
a spoločnosti Lucron budujúcej v Trnave  
novú mestskú štvrť Arboria,  
ktorá samospráve venovala 50 elektrobicyklov.   
 
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke arboriabike.sk.  
V prípade technických problémov volajte na kontaktnú linku  
0917 335 430 (každý pracovný deň medzi 8.00 a 16.00 h).   

www.arboriabike.sk


