
Zał. 4 do opisu przedmiotu zamówienia

Stawki opłat i typy abonamentów
za najem, parkowanie i rezerwację roweru w systemie Lubelski Rower Miejski.

Określone przez Zamawiającego

I. Opłata inicjalna:

Osoba nie posiadająca Lubelskiej Karty Miejskiej Osoba posiadająca Lubelską Kartę Miejską

Cena 20,00 zł 50% stawki podstawowej 

II. Opłaty za najem, parkowanie i rezerwację rowerów: 

Lp. Rodzaj roweru
Wypożyczenia1 Parking2 Rezerwacja3

Stawki dla posiadaczy 
Lubelskiej Karty Miejskiej

Czas Cena Czas Cena Czas Cena
 

1 Rower
standardowy     

0 – 30 min 1,00 zł 0 – 60 min min 1,00 zł 0 – 30 min 1,00 zł

31 – 60 min 0,50 zł

Brak trybu parking powyżej 60 min.

Każde następna rozpoczęta godzina 1,00 zł Brak możliwości
dłuższej rezerwacji

2 Rower dziecięcy  Każde rozpoczęte 60 min 0,50 zł Brak trybu parking Brak możliwości
rezerwacji

1 Opłata za realny czas jazdy. Regulamin LRM uwzględni tzw. „czas rozruchowy” nie dłuższy niż 2 min. Brak naliczania opłaty w czasie rozruchowym zapewni użytkownikowi bezpieczeństwo w razie wypożyczenia roweru z usterką lub awarii. 
2 Tryb parking powoduje zatrzymanie naliczania opłaty “Wypożyczenia” i wznowienie jej od stawki za czas 0 – 30 min po zakończeniu trybu parking
3 Rezerwacja jest zblokowaniem roweru stojącego w stacji przez użytkownika, który następnie użytkownik planuje wypożyczyć
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III. Abonamenty typu “S” (rower standardowy):

Zawartość pakietu

Lp. Rodzaj abonamentu Cena
abonamentu Ilość dostępnego

czasu4

wliczonego w cenę
abonamentu

Parking Rezerwacja
Stawki dla posiadaczy 

Lubelskiej Karty Miejskiej

Czas Cena Czas Cena
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1

Abonament miesięczny
(ważny przez miesiąc lub 30

kolejnych dni)

20,00 zł 25h

0 – 60 min min 0,50 zł 0 – 30 min 0,50 zł

Brak możliwości
dłuższej rezerwacji

Brak trybu parking powyżej 60 min

0 – 60 min min 0,50 zł 0 – 30 min 0,50 zł

4 Obowiązuje minutowe odliczanie czasu dostępnego w cenie abonamentu
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Abonament kwartalny
(ważny przez 3 miesiące lub

90 kolejnych dni)

55,00 zł 75h

Brak trybu parking powyżej 60 min
Brak możliwości

dłuższej rezerwacji

3
Abonament sezonowy

(ważny od 1.04 do 31.10)

125,00 zł 175h
0 – 60 min min 0,50 zł 0 – 30 min 0,50 zł

Brak trybu parking powyżej 60 min
Brak możliwości

dłuższej rezerwacji

IV.  Stawki opłat dodatkowych za złamanie regulaminu:

 1. Jazda na jednym rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza regulamin – opłata 100 zł.
 2. Porzucenie roweru:

• od 500 m do 10 km (od najbliższej stacji) – opłata 50 zł,
• od 11 km do 25 km (od najbliższej stacji) – opłata 100 zł,
• od 26 km do 50 km (od najbliższej stacji) – opłata 150 zł,
• od 51 km do 100 km (od najbliższej stacji) – opłata 500 zł,
• powyżej 100 km (od najbliższej stacji) – opłata 1000 zł.

 3. Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru – opłata 2000 zł.
 4. Pozostawienie roweru bez zabezpieczenia – opłata 200 zł,
 5. Wykorzystanie roweru w sposób komercyjny (np. do świadczenia usługi kurierskiej, dostaw posiłków itp.) – opłata 1500 zł.
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