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Cuplati bicicleta la slotul liber pe care l-ati ales. Veriﬁcati blocarea
corespunzatoare a acesteia si ca led-ul portii este de culoare verde.
Se va veriﬁca zavorarea bicicletei in rastel prin tragerea bicicletei inapoi.
Daca bicicleta poate ﬁ scoasa se incearca andocarea bicicletei la alta
poarta sau se anunta dispecerul RATT la telefon 0800 410415, in caz ca
nici a doua incercare nu a reusit.

Sistemul va debloca bicicleta respectiva si aceasta poate ﬁ indepartata de
rastel prin tragere spre inapoi
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Utilizati bicicleta ca mijloc de transport intre doua statii. Timpul de utilizare nu
trebuie sa depaseasca o ora. Depasirea acestui interval atrage dupa sine
sanctiuni, pana la suspendarea cardului. Daca intervalul in care bicicleta nu a
fost inapoiata depaseste 10 ore, bicicleta se considera furata si se anunta
organele de ordine.

Centrul vanzare
Take Ionescu nr. 56

Cum să împrumuţi o bicicletă din sistemul

1

In unul din cele 9 puncte de vanzare RATT , va activati cardul in sistemul veloTM,
prezentand un act de identitate si o adresa valida de email.
Adresa de email va ﬁ utilizata de sistem pentru a va furniza un cod PIN pe baza
caruia veti putea imprumuta o bicicleta.
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Accesand portalul www.velotm.ro puteti completa un formular cu toate datele
personale, dar cardul va ﬁ activat doar in cele noua puncte dedicate acestui proces.
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2

Alegeti una din cele 25 statii in care sunt disponibile
bicicletele din sistemul veloTM utilizand consola din statie.
Apasati tasta "Ridicati bicicleta/Pickup bicycle" apropiati cardul
de zona de citire a totemului si introduceti PIN-ul
O harta cu amplasarea statiilor, o puteti gasi pe www.velotm.ro
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Locatie centre RATT de activare si distributie carduri:

Alegeti una dintre bicicletele disponibile in statie, veriﬁcati ca LED-ul
sa aiba culoarea verde si apropiati cardul de cititorul din partea dreapta
al acesteia
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La returnare, alegeti un slot liber in rastel (LED verde) si apropiati
cardul de cititorul din partea dreapta a acestuia

P-ţa 700
P-ţa 700 – intersecţia C. Brediceanu cu Str. Sf. Ioan
Calea Buziaşului – AEM
Calea Buziaşului - intersecţia
Calea Stan Vidrighin cu Bd. Dr. I. Bulbuca
Torontalului
Calea Torontalului – capat linia 4
Calea Şagului
intersecţia Calea Şagului cu Str. Arh. Victor Vlad
Calea Lipovei (Calea Sever Bocu)
intersecţia Calea Lipovei cu Str. Câmpina
P-ţa Cluj
intersecţia Str. 1 Decembrie cu Str. Cluj – Str. Arieş
Dâmboviţa
intersecţia Str. I. Barac cu Bd. Dâmboviţa
Victor Economu
Strada Simion Barnutiu

Harta statiilor
ﬁind una dinamica, ce ofera in timp real gradul de ocupare,
va recomandam utilizarea portalului www.velotm.ro

0800 410415
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