Начин преузимања бицикала
Право на коришћење бицикала, стичу лица која су моторно возило којим управљају, паркирала на неком од
паркиралишта на којима су постављена иста, и која у моменту потписивања Изјаве о прихватању општих
услова, кумулативно испуњавају следеће услове:
 да користе услугу паркирања на посебном паркиралишту на коме су корисницима доступни бицикли
 да су старија од 18 година
 да знају да управљају бициклом

Начин преузимања бицикала на паркиралишту „Милан Гале Мушкатировић” и гаражама
„Обилићев венац“, „Зелени венац“ и „Масарикова“






Корисник долази возилом до улаза у паркиралиште и узима паркинг карту из улазног дистрибутера на
паркиралишту
Након паркирања возила, одлази до инкасанта, коме предаје улазну паркинг картицу, а која је основ за
преузимање бицикла
Корисник даје инкасанту на увид личну карту/путну исправу и саобраћајну дозволу, и попуњава и
потписује Изјаву о прихватању општих услова
По потписивању Изјаве о прихватању општих услова, корисник преузима бицикл са опремом, на
привремено коришћење, након извршеног визуелног прегледа истог
Након враћања бицикла у исправном стању са комплетном опремом, а по извршеном визуелном
прегледу од стране инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог, Корисник
преузима од инкасанта паркинг картицу, након чега, приликом изласка возилом са паркиралишта, плаћа
услугу паркирања.

Начин преузимања бицикала на паркиралишту „Ада Циганлија”






Корисник долази возилом до улаза у паркиралиште и плаћа паркирање
Рачун за извршено плаћање је основ за преузимање бицикла
Корисник који је платио паркирање, предаје инкаснату рачун, даје инкасанту на увид личну карту/путну
исправу и саобраћајну дозволу, и попуњава и потписује Изјаву о прихватању општих услова
По потписивању Изјаве о прихватању општих услова, корисник преузима бицикл са опремом, на
привремено коришћење, након извршеног визуелног прегледа истог
Након враћања бицикла у исправном стању са комплетном опремом, а по извршеном визуелном
прегледу од стране инкасанта, у циљу утврђивања исправности и комплетности истог, корисник
преузима од инкасанта рачун, након чега може напустити паркиралиште.

