Termeni și condiții studentObike

/Pentru a beneficia de bicicletele din cadrul programului studentObike, solicitanții trebuie să
dobândească statutul de utilizator. Statutul de utilizator se dobândește prin înregistrarea la ghișeul
centrului de închiriere, având în posesie actul personal de identitate, în original și încheind contractul de
închiriere/dare în folosință.
/Actele de identitate acceptate sunt: cărți de identitate, pașapoarte, permise auto VALABILE ŞI
PERSONALE insotite de carnetul de student vizat sau legitimatia de transport.
/Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea
solicitantului.
/În situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un
act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de închiriere a bicicletei, chiar și ca
urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă
suspiciunile datorate unei neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce
poate fi constatată în mod real.
Solicitantul trebuie să comunice personalului de la centrele de închiriere dacă a consumat băuturi
alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen și să nu preia bicicleta/bicicletele dacă se
află în oricare din situațiile menționate. Încheierea contractului de închiriere/dare în folosință și
predarea bicicletei/bicicletelor va fi refuzată în cazul în care solicitantul refuză/omite să comunice cele
menționate anterior, precum și în caz de suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că solicitantul se află în
oricare dintre stările sus menționate. De asemenea, încheierea contractului și predarea bicicletei vor fi
refuzate unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de
violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.
Statutul gratuit: studentilor inscrisi la orice Universitate din Romania.

Plăti/daune survenite pe perioada utilizării bicicletelor:

În cazul avarierii/pierderii bicicletei din culpa utilizatorului, acesta din urmă va suporta cheltuielile de
reparație/înlocuire aferente aducerii bicicletei la starea în care a fost predată conform listei de daune
afișate mai jos:
/Dauna totala /Cadru rupt /Furt: 630 lei
/Cos metal: 40 lei
/Roata fata: 40 lei
/Roata spate: 70 lei

/Apărătoare lanț: 15 lei
/Aripa & suport: 15 lei
/Camera: 7 lei
/Cauciuc: 15 lei
/Cric: 15 Ron
/Furca: 40 lei
/Manetă frâna: 10 lei
/Cric: 15 lei
/Sa: 25 lei
/Pazie: 20 lei
/Pedale: 15 lei / set
/Ghidon: 10 lei
/Antifurt: 30 lei

Program centre inchirieri







Luni - Vineri

Politehnica
10:00 - 18:00
Agronomie
10:00 - 18:00
Rectorat
09:00 - 17:00
Cluj
10:00 - 18:00
Iasi
10:00 - 18:00
Timisoara
10:00 -18:00

* Bicicletele se inchiriaza pentru cel mult 5 ore si se returneaza cel tarziu cu o ora inaintea inchiderii
programului de lucru;
* In ultima ora de inchirieri din fiecare zi, poti inchiria bicicleta pana in ziua urmatoare, trebuie returnata
a 2-a zi
in prima ora de inchirieri
* ATENTIE!! In cazul in care exista cerere, nu se poate prelungi inchirierea bicicletei!
* Vineri cu o ora inaintea inchiderii centrelor se pot inchiria biciclete si se returneaza luni in prima ora de
inchirieri.

