
πατρίδα του Μεγάλου Αλέξανδρου
Εξερεύνησε την Θεσσαλονίκη 



Γυναικείο Πόλης

30 λεπτά:     1.5€
1 ώρα:           2.5€
2 ώρες:            4€

Αντρικό Πόλης

30 λεπτά:      1.5€
1 ώρα:            2.5€
2 ώρες:             4€

∆ιθέσιο Όχημα

30 λεπτά:        4€
60 λεπτά:     6.5€

Τετραθέσιo Όχημα

30 λεπτά:     6.5€
60 λεπτά:   10.5€



Παιδικό Ποδήλατο

30 λεπτά:      1.5€
1 ώρα:              2€
2 ώρες:         3.5€

Ποδήλατο Βουνού

30 λεπτά:      1.5€
1 ώρα:            2.5€
2 ώρες:             4€

Ηλεκτρικό ποδήλατο 

30 λεπτά:     2.5€
1 ώρα:           3.5€
2 ώρες:         5.5€

Ξύλινο Ποδήλατο

30 λεπτά:         2€
1 ώρα:               3€
2 ώρες:             5€



Tandem

30 λεπτά:      3.5€
    1 ώρα:            5.5€

Berg Go-Kart

30 λεπτά:      2.5€
1 ώρα:               4€

Ισορροπίας

1 ώρα:              2€
2 ώρες:         3.5€

Baby

1 ώρα:              2€
2 ώρες:         3.5€



Σεβαστείτε όλους τους νόμους κυκλοφορίας. Οδηγείται αμυντικά, υποθέτοντας 
ότι οι άλλοι δεν σας βλέπουν. Ποτέ μην συναγωνίζεστε μέσα στην κίνηση πεζών 
επάνω στην παραλία. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σήματα με τα χέρια για τη 
στροφή και το σταμάτημα.

Πάντα να έχετε τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα αναμμένα, κατά την 
ποδηλασία μετά το ηλιοβασίλεμα.

ΠάΠάντα να φοράτε κράνος. Σε περίπτωση που μεταφέρετε παιδί σε κάθισμα 
μωρού, βεβαιωθείτε επίσης ότι το παιδί φορά πάντα ένα εγκεκριμένο κράνος.

Πάντα να φοράτε παπούτσια που παραμένουν σταθερά στα πόδια σας και 
προσφέρουν καλή πρόσφυση με το πεντάλ. Μην οδηγείται χωρίς παπούτσια ή 
φορώντας σανδάλια.

ΠΠοτέ μην οδηγείτε με ακουστικά. Καλύπτουν τους ήχους της κυκλοφορίας και 
σας εμποδίζουν να συγκεντρωθείτε στην σωστή οδήγηση. Η καλωδίωση τους 
μπορεί επίσης να μπερδευτεί με τα κινούμενα μέρη του ποδηλάτου, 
αναγκάζοντας σας να χάσετε τον έλεγχο.

Στη BikeIT θα βρείτε το κατάλληλο μέγεθος ποδηλάτου που σας ταιριάζει. 
Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες ελέγξτε το ποδήλατο με τον 
πωλητή σας, κατά προτίμηση τη στιγμή που το ποδήλατο παραδίδεται σε εσάς.

Θυμηθείτε Θυμηθείτε ότι μοιράζεστε το δρόμο με άλλους ποδηλάτες και πεζούς.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η ενοικίαση χωρίς επίδειξη Α∆Τ ή 
διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ή αλλού επίσημου προσωπικού εγγράφου.

Συμβουλές & Ασφάλεια 



BikeIT Makedonia Palace: Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 54640
T. +30 2310 888 920, W. www.bikeitrentals.com, E. info@bikeitrentals.com


