Esitietoa Fatbike Elämysohjelmat / Vuokraus
Esitietoa ja ehdot Sähkö-Fatbike –ohjelmiin sekä vuokraukseen
Varustautuminen






Varaudu sään mukaisella vaatetuksella ja pyöräilyyn soveltuvilla jalkineilla. Myös sähköavusteisella pyörällä
ajaessa tulee aina hieman lämmin. Huomioithan että vettä ja/tai kuraa saattaa roiskua renkaista vaatteillesi.
Käytä aina pyöräilykypärää. Voit ottaa mukaasi oman kypärän tai käyttää pyörän mukana tulevaa kypärää.
Suosittelemme myös käyttämään hansikkaita ja suoja-/aurinkolaseja.
Vesipullo (mieluiten vähintään 0,5 l) on hyvä olla matkassa. Pidemmille, yli kahden tunnin pyöräretkille
kannattaa varata mukaan pientä välipalaa. Pyörissä ei ole pullotelineitä, joten pieni reppu on hyvä olla
mukana varusteille.
Pyörämme ovat 19’’ ja 18” rungoilla ja sopivat parhaiten 150-195 cm pitkille ajajille. Maksimi painoraja
pyörällä 120kg.

Turvallisuusasiat ja vuokrausehdot












Vuokra maksetaan etukäteen pyörää varatessa tai noudettaessa. Maksuvälineeksi käyvät tilisiirto, käteinen,
pankki- tai luottokortti. Hyväksymme myös Smartum –liikuntasetelit.
Vuokraaja vastaa läskipyörästä ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä arvosta kunnes pyörä on
palautettu. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä
kadonneet osat ja lisävarusteet.
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta
ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään läskipyörää vain sille tarkoitetulla tavalla ja
noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on itse vastuussa
aiheuttamistaan vahingoista.
Pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ja luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti
kielletty.
Vuokraaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan ja omalla vakuutuksellaan. Kannattaa tarkastaa oman
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ehdot. Pääsääntöisesti maastopyöräily kuuluu normaalin
tapaturmavakuutuksen piiriin.
Pyörä on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä.
Sähköpyörät ovat varkaille kiinnostava kohde joten jos jätät pyörän ilman valvontaa, huolehdi sen
asianmukaisesta lukituksesta/säilytyksestä.
Huolehdi että sinulla on aina pyöräillessä puhelin mukana ja akussa virtaa. Puhelimeen suositellaan
lataamaan 112-sovellus, jolla hätäkeskus pystyy paikantamaan puhelimen helpommin, mikäli jotain sattuu.

Vinkkejä sähköpyörällä ajamiseen







Pyörän sähköavustus avustaa nimensä mukaisesti polkemista. Avustus on rajoitettu toimimaan alle 25 km/h
nopeuksissa. Pyörissämme on neljä avustustasoa: eco, tour, sport ja power. Käytä mahdollisimman maltillista
avustustasoa ja pyörän vaihteistoa pitääksesi polkimet liikkeessä koko ajan. Näin saat pyörän akun kestämään
mahdollisimman pitkään.
Eco-asetus sopii parhaiten maantieajoon ja eco/tour metsäpoluille. Jos ajat sähköpyörällä ensimmäistä
kertaa, kokeile avustustasoja ja pyörällä ajamista ensin rauhallisessa ympäristössä. Korkeampia avustustasoja
käytetään pääasiassa ylämäessä ja pehmoisissa tai muuten hankalissa, voimaa vaativissa kohdissa
Pyörän näytössä näet reaaliaikaisen arvion paljonko akulla voi vielä taittaa matkaa. Lukema on kuitenkin
suuntaa antava sillä esimerkiksi kylmä ilma lyhentää akun varausaikaa.
Irrota akku ajon jälkeen ja vie se sisätiloihin latautumaan.

Opastamme pyörän teknisen käytön luovutuksen yhteydessä. Jos jokin turvallisuuteen tai muuten tulevaan pyöräilyysi
liittyvä asia askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä puh. 044 989 4360 tai kari.saikkonen@wildadventure.fi.
Nautinnollisia ajohetkiä!
Terveisin
Wild Adventure Finlandin ohjaajat

