Esitietoa ja ehdot e-bike ohjelmiin ja vuokraukseen
Olet vuokraamassa sähköavusteista polkupyörää, tai osallistumassa ohjattuun pyöräilyohjelmaan. Tutustuthan alla
oleviin vinkeihin ja ehtoihin.
Varustautuminen:
 Varaudu sään vaatetuksella ja pyöräilyyn soveltuvilla jalkineilla. Pyöräillessä, vaikkakin kyseessä on
sähköavusteinen pyörä, tulee aina hieman lämmin. Pyörissä ei ole lokasuojia, joten myös, että vettä tai kuraa
saattaa roiskua renkaista vaatetuksellesi.
 Muista aina käyttää pyöräilykypärää
 UV-suojaus eli poutasäällä päähine, aurinkolasit ja aurinkorasva.
 Vesipullo (vähintään 0,5 l) on hyvä olla matkassa. Pidemmille, yli kahden tunnin pyöräretkille on hyvä ottaa
mukaan jotain naposteltavaa/välipalaa. Pyörissä ei ole pullotelineitä, joten pieni reppu kannattaa varata
mukaan varusteille.
 e-Fatbikemme ovat 19” rungolla ja soveltuvat parhaiten 165-195cm ajajille
Turvallisuusasiat ja vuorausehdot:
 Vuokra maksetaan etukäteen pyörää varatessa tai noudettaessa. Maksuvälineeksi käyvät tilisiirto, käteinen
tai pankki/luottokortti. Hyväksymme myös Smartum liikunta setelit.
 Vuokraaja vastaa läskipyörästä ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on
palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä
kadonneet osat ja lisävarusteet.
 Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä, kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan, sekä
noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään
läskipyörää vain sille tarkoitetulla tavalla, sekä noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä.
Pyöränvuokraaja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.
 Pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle, sekä luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti
kielletty.
 Vuokraaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan ja tarkistaa omat vapaa-ajan tapaturmavakuutukset
(yleensä maastopyöräily kuuluu normaalin tapaturmavakuutuksen piiriin)
 Pyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Vinkkejä sähköavusteisella pyörällä ajamiseen:
 Pyörän sähköavustus nimensä mukaisesti avustaa polkemista. Sähköavustus on rajoitettu 25km/h nopeuteen.
Pyörissämme on neljä avustustasoa Eco, Touring, Sport ja Power. Käytä mahdollisimman maltillista
avustustasoa ja pyörän vaihteistoa pitääksesi polkimet liikkeessä koko ajan, tällöin saat pyörän akun
kestämään pisimpään.
 Eco asetus sopii parhaiten maantieajoon ja Touring metsäpoluille. Jos olet ensimmäistä kertaa sähköpyörän
päällä, kokeile avustustasoja ja pyörällä ajamista ensin rauhallisessa ympäristössä.
 Pyörän näytössä näet arvioidun akun kestomatkan reaaliaikaisesti. huomioithan, että tämä on suuntaaantava lukema. esim. kylmä ilma lyhentää akun varausaikaa.
 Irrota akku ajon jälkeen ja vie sisälle lämpimään latautumaan
 Sähköpyörät ovat kiinnostava kohde varkaille, joten mikäli jätä pyörän ilman valvontaa, huolehti sen
lukituksesta asianmukaisella tavalla
Opastamme pyörän tekniseen käyttöön luovutuksen yhteydessä, mutta mikäli sinulla on jotain kysyttävää
turvallisuudesta tai muusta tulevaan pyöräilyelämykseesi liittyvästä asiasta, ota rohkeasti yhteyttä puh. 044 989
4360 tai kari.saikkonen@wildadventure.fi.
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