
Stiahnite si aplikáciu 
X-BIKE.

Download 
the X-BIKE app.

Töltse le az 
X-BIKE alkalmazást.

Prihláste sa, prosím, 
prostredníctvom údajov 

vašej X-CARD. 
V prípade, že ešte nemáte zriadené 

konto, appka vás presmeruje na 
registračný formulár.

Jelentkezzen be 
az X-CARD adataival. 

Ha még nem hozott létre fiókot, az alkalmazás
átirányítja Önt a regisztrációs űrlapra.

Nabijete si X-CARD a v "peňaženke"
 si navýšite kredit v aplikácii X-BIKE.

Feltölti az X-CARD kártyáját és a
„pénztárcában” növeli a kreditet

az X-BIKE aplikációban.

Nájdete si v appke na 
mape najbližší voľný , 
prídete k nemu, odomknite 

QR kódom zámok na zadnom 
kolese a začnite jazdu!

Keresse meg az az alkalmazásban 
megtalálható térképen a legközelebbi 

szabad X-BIKE-ot, menjen oda, 
a QR-kód segítségével oldja fel a zárat 
a hátsó keréken, és vegye használatba 

a kerékpárt!

Po skončení jazdy X-BIKE
odparkujte na dostupnom 

mieste v najbližšej dockovacej 
stanici tak, aby magnetické 

kolíky na spodnej strane košíka 
bicykla zapadli do stojana.

Pre ukončenie prenájmu 
X-BIKE uzamknete mechan-
ickým potiahnutím páčky na 

zámku zadného kolesa. Bicykel 
1x pípne a v aplikácii uvidíte info, 

že Váš bicykel bol 
úspešne vrátený.

Miután befejezte 
a kerékpározást, helyezze vissza 

az X-BIKE-ot a legközelebbi 
szabad dokkoló állomásba úgy, 

hogy a kerékpárkosár alján 
található mágneses csapok 
illeszkedjenek az állványba.

A kölcsönzés befejezéséhez 
zárja le az X-BIKE-ot úgy, hogy 

mechanikus meghúzással 
rögzítse a hátsó kerékzár karját.
A kerékpár 1-szer sípol, az alkal-
mazás pedig értesíti arról, hogy 

a kerékpárt sikeresen 
visszahelyezték.

1€ / 30 minút − minútová tarifikácia

alebo

4€ / deň − max. 6 hodín denne
8€ / mesačne − max. 30 minút denne

1€ / 30 perc − perc alapú tarifa

vagy

4€ / nap − max. 6 óra naponta

8€ / hó − max. 30 perc naponta

1€ / 30 min − minute tariff

or

4€ / day - max. 6 hours a day

8€ / month − max. 30 min a day
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Find the nearest X-BIKE on your 
map, unlock it by scanning 

the QR code at the back 
wheel and start your ride!
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Sign in using the same data 
as you use for your X-CARD 

account to log in to 
the X-BIKE app.

In case you do not have X-CARD
logins, application will redirect you to 

the registration form.
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After ending your ride, park the 
X-BIKE at the nearest docking
station. The magnetic pins on

the back part of the basket 
must fit into to holes on the 

docking station.

55

6

3

Top up the X-CARD account and transfer
the amount to “X-BIKE app Wallet”.
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To end the X-BIKE rental, lock 
the lever on the rear wheel lock 
by mechanically pulling it. The 
bike beeps once and you will 
see the info in the application 

that your bike was successfully 
returned.
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PRVÁ JAZDA
30 minút zadarmo ELSŐ HASZNÁLAT

30 perc ingyenes

FIRST RIDE
30 minutes free 
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