
岡崎市サイクルシェア
Sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de Okazaki

Essa é a mais nova opção de transporte na
cidade e o ideal para quem quer fazer
compras, passeios curtos, turismo e outros.

Taxa de uso
O custo é de 50 ienes/15 minutos (1000 ienes/24 horas)
Cadastro e uso
É necessário fazer o cadastro antes de usar a bicicleta
O cadastro é feito pelo site ¨HELLO CYCLING¨https://www.hellocycling.jp/

Como se cadastrar

1. Acesse o site ¨Hello cycling¨ pelo smart-phone ou computador
2. Digite seu nome, endereço email e número de telefone.
3. Será enviado uma mensagem no email de cadastro provisório. Acesse o link indicado e insira as informações do
seu cartão de crédito
4. Cadastro completo! A bicicleta está pronta para o uso.
※Caso cadastrar o cartão ¨IC card¨, não é necessário fazer reserva. Basta aproximar o cartão do leitor da bicicleta!!

Como alugar
1.Acesse o site pelo celular ou PC e faça a reserva da bicicleta.
2. Digite a senha que foi enviada no email de confirmação de reserva no painel da bicicleta.
3. A bicicleta está pronta para o uso!

Devolução
1. Estacione a bicicleta em um dos pontos designados e feche a trava manualmente.
2. Digite na tela a senha enviada no momento da reserva.
3. Devolução concluída!

Cuidados ao utilizar
•Respeite as regras de trânsito para bicicletas.
•As bicicletas estão registradas no seguro contra acidentes e ferimentos, durante o uso.
•Na devolução, favor estacionar a bicicleta em um dos pontos determinados (Há casos em que o procedimento de

devolução não poderá ser concluido). Nesse caso entre em contato com o centro de atendimento pelo tel. 044-385-
9048 (somente em japonês).

•Há casos em que as bicicletas podem não estar disponíveis nos pontos, devido a manutenção, estarem alugadas, etc.
•Caso a bicicleta não for devolvida dentro do prazo de 24 horas após o aluguel, poderemos entrar em contato com o

usuário para verificação.

Locais onde as bicicletas estão disponíveis
•Estação de Higashi Okazaki
•Prefeitura de Okazaki
•Parque Okazaki Koen
•Biblioteca Libra
•Universidade Joshi Daigaku・Joshi Tanki Daigaku


