
A HeBi Hévíz város közösségi kerékpáros rendszere

Célja, hogy segítsük az Ön városon belüli kényelmes, gyors közlekedését. Ennek érdeké-
ben Hévíz négy pontján helyeztünk el HeBi kerékpárokat, melyek bármely dokkoló állo-
máson felvehetőek vagy letehetőek.

A kerékpárok kölcsönzése HeBi kártyával lehetséges 
A HeBi kártya egy egyedi azo-
nosítóval ellátott plasztikkártya, 
mely egy időben, egy kerékpár 
kikölcsönzésére jogosítja fel 
tulajdonosát. A kártya a város 
Tourinform irodájában
(Hévíz, Rákóczi u. 2., Tel.: +36 83 540 131)

1000 HUF kaució ellenében sze-
rezhető be. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kár-

tyák aktiválásához minden esetben el-

kérjük az Ön személyes adatait, ezért 

kérjük, hozza magával személyazonosí-

tó okmányát.

Hol használható?
A kerékpárok Hévíz város közigaz-
gatási határain belül használha-
tóak, helyzetük GPS rendszernek 
köszönhetően nyomonkövethető, 
ellenőrizhető.

Segítség, segélykérés!
Használat során felmerülő kér-
dések, problémák esetén, nap-
közben hívható telefonszám: 
+36 30 791 1232

HÉVÍZ



A kerékpárok használatának menete
a HeBi kártyával
A tulajdonunkban lévő kártyával közvetlenül a dokkoló-
nál, a kiválasztott kerékpár mellett tudjuk a kölcsönzést 
megkezdeni. Érintsük kártyánkat a dokkoló oldalán ta-
lálható HeBi kártya olvasóhoz a képen látható módon! 
Ezután egyszeri hang- és villogó fényjelzést kapunk, 
melynél a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 
20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár ki-
emelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. Ha 
esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, 
törések stb.), visszahelyezheti a hibás kerékpárt a dok-
kolóba. A kerékpár GPS rendszerrel felszerelt.

A kerékpárok használata
A kerékpárok Hévíz közigazgatási határain belül használhatók. Amennyiben használat 
közben szeretnénk megállni és a kerékpárt lezárni, arra is van lehetőség a kerékpárba 
épített zár segítségével.

 A zárhoz tartozó kulcs a kerékpár lezárása esetén elvihető és amennyiben a zárat újra 
kinyitja, a kulcs már nem lesz eltávolítható. A kulcs a kerékpár elején található.

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST KÍVÁNUNK!

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.


