
PŘIPRAV SE NA JÍZDU

Chopper jednoduše odemkneš  stisknutím 

tlačítka SKENOVAT v aplikaci a poté naskenuj 

QR kód.

Vezmi si helmu pod sedadlem, kterou si musíš 

před jízdou nasadit a pak sundej chopper ze 

stojanu. Pokud stojan není sklopen, chopper se 

nerozjede ! 

Na přípravu před jízdou máš  jednu minutu 

zdarma aby jsi si zkontroloval zrcátka a celkově 

se s chopperem seznámil.

Poté pevně stiskni plyn (vpravo) a jeho 

pomalým otáčením k sobě se rozjedeš.
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STÁHNI SI NAŠI IGNIT APLIKACI

ZAREGISTRUJ SE

PŘIHLAŠ SE DO APLIKACE 
A NAJDI SI CHOPPERA

Jakmile zadáš do aplikace platební kartu , jméno , 

příjmení a svoje doklady (OP,ŘP) , zadej svůj tel.

a obdržíš ověřovací SMS, můžeš si kdykoliv 

rezervovat choppera podle následujících kroků

Po přihlášení klikni na REZERVOVAT - odteď máš 

15 minut zdarma, aby jsi došel k chopperu.

Až k chopperu dojdeš, zkontroluj si poznávací 

značku a odemkni vozidlo QR kódem.

Celý chopper pečlivě prohlédni a vyfoť 

případné poškození.

ZKONTROLUJ VOZIDLO

ODEMKNI CHOPPER
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max. rychlost

40 km/h 1.27 kw
výkon motorumax. dojezd

70 km 105 kg
nosnost

maximálně

dva pasažéři
max 2

helma 
je povinná

pouze pro 
dospělé18+
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BĚHEM JÍZDY

Při odbočování používej blinkry a nezapomínej 

vrácením do polohy uprostřed opět vypnout. 

Pokud potřebuješ, aby si tě někdo všiml, použij 

klakson.

Dodržuj povolenou rychlost a pravidla silničního 

provozu

Hlídej si dojezd baterie chopperu, ať se v pořádku 

vrátíš do cíle.

Jezdi opatrně a ohleduplně
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DOBIJ SI MOBIL

Pokud se ti vybíjí mobil, můžeš si ho připojit do 

USB nabíječky v držáku na chopperu .
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PARKUJ ZODPOVĚDNĚ

Zkontroluj, že se nacházíš v “IGNIT” zóně, kde 

můžeš  parkovat  na silnici ve všech modrých

i fialových  zónách určené pro rezidenty.

9 UKONČI JÍZDU

Ujisti se, že jsi chopper zaparkoval zodpovědně

a že stabilně stojí.

Ukonči jízdu v aplikaci.
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