
Τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου Νάοσυας βρίσκονται σε συγκεκριμένους σταθμούς: μπρο-
στά από το Δημαρχείο, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Παναγίας, στο Εργατικό Κέντρο 
Νάουσας, στην πλατεία Καρατάσου (έξω από την Εθνική Τράπεζα), στο Αστυνομικό Τμήμα 
Νάουσας, μπροστά από το κτίριο «Βέτλανς» και στο Δημοτικό Στάδιο Νάουσας. 

Η ενοικίασή τους κοστίζει μόλις 1,00 ευρώ την ώρα και γίνεται με εύκολο τρόπο:

Eπισκεφτείτε το Google Play Store ή το AppStore για να κατεβάσετε την εφαρμογή 
Naoussa Bike. Μπορείτε άμεσα να γνωρίζετε πόσα ποδήλατα είναι διαθέσιμα και σε 
ποιους σταθμούς βρίσκονται.. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες εγγραφής. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι η πρώτη χρέωση είναι 5 ευρώ και αντιστοιχεί σε 5 ώρες ενοικίασης.

Aπό τη στιγμή που ξεκλειδώσετε το ποδήλατο ελέγξτε αν η χρήση του γίνεται με 
την ηλεκτρική υποβοήθηση (αυτό μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε στα πρώτα 
λεπτά χρήσης τους) αν αυτό δεν συμβεί τότε εντός ενός (1) λεπτού μπορείτε να 

ξενοικιάσετε το ποδήλατο χωρίς κόστος. Αν ωστόσο γίνει κάποια χρέωση μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στο μπροστινό καλάθι του ποδηλάτου 
και είναι: 2103004441. Είναι χρήσιμο όταν επικοινωνείτε με την εταιρία που έχει την Τεχνική 
Υποστήριξη να δίνετε τα στοιχεία του ποδηλάτου, που αναγράφονται κάτω από το καλάθι στο 
μπροστινό μέρος και συγκεκριμένα τα τέσσερα τελευταία στοιχεία.

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Mόλις κάνετε την ενοικίαση οφείλετε να παρατηρήσετε το ψηφιακό ρολόι του πο-
δηλάτου και να διαπιστώσετε ότι στην ψηφιακή οθόνη δεν υπάρχει η ένδειξη της 
κλειδαριάς, πράγμα που σημαίνει ότι το ποδήλατο έχει ξεκλειδώσει και είναι έτοιμο 
προς χρήση. Αντίστοιχα όταν τελειώσετε την χρήση του στην ψηφιακή οθόνη πρέπει 

να απεικονίζεται η ένδειξη της κλειδαριάς. Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε ακούγεται ένας 
χαρακτηριστικός ήχος. 

Σε περίπτωση που το ποδήλατο έχει κλειδώσει, δηλαδή έχετε τελειώσει την χρήση 
του και παρατηρείτε ότι δεν ακούγεται ο ήχος ή δεν εμφανίστηκε η ένδειξη στην 
ψηφιακή οθόνη τότε καλείτε και πάλι στο αριθμό τηλεφώνου που αναγράφετε στο 
μπροστινό καλάθι των ποδηλάτων και είναι: 2103004441. Ομοίως όπως αναφέρε-

ται ως άνω όταν επικοινωνείτε με την εταιρία που έχει την Τεχνική Υποστήριξη, να δίδεται τα 
τέσσερα τελευταία στοιχεία του αριθμού που αναγράφεται κάτω από το καλάθι στο μπροστινό 
μέρος του ποδηλάτου. 

Μετά το τέλος της ενοικίασης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ επιστρέφετε το ποδήλατο σε έναν 
από τους παραπάνω σταθμούς, αλλιώς δεν κλειδώνει σωστά και αυτό καθιστά 
δυσλειτουργική την επόμενη ενοικίαση.

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΝΟΣ!

ΚΑΘΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΒΑΤΗ! 

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ, 
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ!


