EASYBIKE-kaupunkipyörät Raumalla
Raumalla on 50 EASYBIKE-yhteiskäyttöpyörää. Pyörät on sijoiteltu ympäri kaupunkia yhteensä 13
pyöräpysäkille. Pyörät tuodaan merkityille pysäköintialueille maanantaina 15.7. ja ne ovat käytössä
lokakuun puoliväliin asti.
Pyörän käyttäminen vaatii ilmaisen EASYBIKE-sovelluksen lataamisen iOS- tai Android-puhelimelle,
sekä rekisteröitymisen palveluun.
Rekisteröityminen edellyttää tunnistautumista tai voimassaolevaa maksukorttia. Kun henkilö on
rekisteröitynyt palveluun ja ladannut EASYBIKE-lompakkoonsa rahaa, pyörän lukituksen saa avattua
skannaamalla pyörässä olevan QR-koodin.
Lukon auettua sovellus alkaa laskea matkan kestoa. Kun pyörä matkan päätteeksi lukitaan
pyöräpysäkillä, lopettaa sovellus ajan laskemisen.
Kaupunkipyörän käyttö maksaa yhden euron jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Opiskelijat pyöräilevät
ensimmäiset 30 minuuttia 50 sentillä. Opiskelijastatus tulee päivittää omassa profiilissa rekisteröitymisen
jälkeen.
1. Lataa EASYBIKE-sovellus.
2. Rekisteröidy palveluun ja luo käyttäjätili.
3. Skannaa pyörän QR-koodi EASYBIKE-sovelluksen työkalulla.
4. Lähde polkemaan ja matkasi päätteeksi pysäköi pyörä jollekin EASYBIKE-parkeista.
5. Lukitse pyörän lukko manuaalisesti, ja tarkista että matka päättyy sovelluksessa.
Palautetta kaupunkipyöräkokemuksista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen contact@easybike.fi sekä
EASYBIKE-sovelluksen tai nettisivujen www.easybike.fi kautta. Puhelimitse voi olla yhteydessä
EASYBIKE Helpdeskiin +358 44 7776677.
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EASYBIKE-city bikes in Rauma
Rauma has 50 EASYBIKE-city bikes that are positioned around the city for 13 bike stops. In summer
2019, the city bikes will be available for use from 15 July until the middle of October.
Before using an EASYBIKE, you are required to download a free EASYBIKE app for your iOS or Android
phone, as well as to sign up for the service.
Registration requires authentication or a valid payment card. When you have signed up and have loaded
money into your EASYBIKE wallet, the bike can be unlocked by scanning the QR code on the bike.
Once the lock is opened, the application starts calculating the duration of the trip. After the trip when the
bike is locked at the parking spot, the application stops calculating.
The use of the city bike costs one euro for every 30 minutes starting. Students cycle for the first 30
minutes with 50 cents. Student status must be updated in your profile after the registration.
1. Download the EASYBIKE App.
2. Sign up for the service and create an account.
3. Scan the QR code of the bike with the EASYBIKE App.
4. Start your journey and after it park your bike on one of the EASYBIKE parking spots.
5. Manually lock the bike and check that the trip ends in the application.
Feedback on city bike experiences can be sent to contact@easybike.fi or through website
www.easybike.fi or via EASYBIKE App.
You can also contact EASYBIKE Helpdesk +358 44 7776677.
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