Sistem izposoje koles

Mestne občine Ptuj

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

N A LOŽ BA V VA Š O P R I H O D N O ST

Naložbo sta sofinancirala
EU in Republika Slovenija.
Cilj operacije “Ureditev
kolesarskih povezav v naselju
Ptuj - odsek 1” je izboljšanje
kakovosti zraka v mestu.

Nosilec storitev sistema:
Mestna občina Ptuj

KAJ JE
SISTEM IZPOSOJE
KOLES PECIKL?
Sistem PECIKL je avtomatiziran
sistem za izposojo koles. Sistem
omogoča izposojo kolesa za uporabo
v mestnem okolju. Izposojeno kolo
lahko vrnete na katerikoli postaji oz.
prostem stojalu s istema PECIKL.

REGISTRACIJA UPORABNIKA

(pridobitev kartice za uporabo sistema)
Za uporabo sistema PECIKL je potrebna osebna registracija
uporabnika. Registracijo lahko delno opravite na terminalu. Uporabniško
kartico ter PIN-številko za uporabo sistema PECIKL prevzamete na
izdajnem mestu. Registracijo lahko v celoti opravite tudi na izdajnem
mestu.

Izdajni mesti:

TIC Ptuj

Javne službe Ptuj

Slovenski trg 5, 2250 Ptuj
Tel. št: 02 779 60 11
ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00

Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Tel. št: 02 620 73 30
Ponedeljek, torek: 8.00–15.00;
sreda: 8.00–17.00;
četrtek: 8.00–15.00;
petek: 8.00–13.00

IZPOSOJA
KOLESA

Kaj vse potrebujem za
registracijo?
- osebni dokument
- davčno številko

PRIBLIŽAJ
KARTICO

Za izposojo kolesa potrebujete svojo kartico sistema PECIKL
ter PIN-številko.
1. N
 a terminalu izberite gumb “IZPOSOJA” ter sledite navodilom na
zaslonu.
2. Svojo kartico približajte znaku na sprednji strani terminala.
3. Ustrezna razdalja za prepoznavo kartice je 1−5 cm. Ob uspešno
prepoznani kartici bo slišen pisk (1x).
4. Vtipkajte svojo PIN-številko. Sistem bo preveril prosta kolesa.
5. Izberite želeno kolo na terminalu ter pojdite do izbranega stojala. Na
stojalu pritisnite gumb za izposojo kolesa.
6. Sistem bo odklenil ključavnico. Na voljo imate 30 sekund, da
izvlečete kolo.

POMEMBNO PRI IZPOSOJI!
Pred izposojo preverite, ali je kolo primerno za uporabo (stanje zračnic,
zavornega sistema ipd.) in prilagodite višino sedeža svoji višini. Morebitne
poškodbe koles s poročite na kontaktno številko (02) 620 73 30.

VRAČILO
KOLESA
1. Na postaji se s kolesom približajte prostemu stojalu z leve strani.
Kolo držite za krmilo ob svoji desni strani.
2. S sprednjim kolesom zapeljite v talno vodilo stojala.
3. Prepričajte se, da je sprednje kolo nameščeno v vodilu.
4. Zadnje kolo poravnajte v linijo (na črto).
5. Kolo potisnite v zaklep do končne lege. Terminal bo po prepoznavi
kolesa zapiskal.
6. Obvezno preverite, ali je kolo zaklenjeno!

POMEMBNO PRI VRAČILU!

Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno
številko (02) 620 73 30.
Ob vračilu mora biti kolo natančno nameščeno na vodilo, da se bo
prilegalo v zaklep na stojalu. Skrbno preverite, ali je kolo zaklenjeno.
Če kolo ni zaklenjeno, sistem ne prepozna vračila kolesa, kar se po 24
urah smatra kot odtujeno kolo.
Do pravilnega vračila kolesa je zanj odgovoren izključno uporabnik!

IZPOSOJA

Izdajni mesti:
1. Javne službe Ptuj
2. TIC Ptuj

Postaje:
3. Zadružni trg – parkirišče P&R
4. Mestni trg – mestna hiša
5. Kraigherjeva ulica – Rimska peč
6. Potrčeva cesta – pri Splošni
bolnišnici Ptuj

