foli.fi/kaupunkipyorat

30 min
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Rekisteröidy

Föli-fillarin käyttöönotto
vaatii rekisteröitymisen.
Rekisteröidy osoitteessa
foli.fi/kaupunkipyorat.
Voit kirjautua myös nettilataus-tunnuksillasi.
Rekisteröitymiseen
tarvitset maksukortin ja
puhelinnumerosi.
Rekisteröitymisen
yhteydessä luot oman
PIN-koodisi pyörän
avaamiseen.
Rekisteröidyttyäsi pystyt
ostamaan haluamasi
käyttöoikeuden pyörään.
Helpoiten käytät
pyörää jatkossa
rekisteröimällä tilisi
yhteyteen Föli-korttisi.
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Ota käyttöön

Föli-kortilla:
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Fillaroi

Näppäile puhelinnumerosi
ja paina OK pyörän tarakan
näytöllä. Näppäile sitten
PIN-koodisi ja paina OK.
Lukko aukeaa ja pyörä on
käytössäsi.

Jatkaaksesi matkaa paina
OK ja aseta Föli-kortti
kortinlukijaan TAI näppäile
PIN-koodisi ja paina OK.
Huom. Väliaikainen
pysäköinti kuluttaa
käyttöaikaa.
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reittiopas.foli.fi

Löydä asemat:
reittiopas.foli.fi
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Löydä asemat:
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Löydä Pop-up-asemat:
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Aseman ollessa
täynnä paina OK ja
kiinnitä pyörä vaijeri
lukolla asemassa jo
kiinni olevaan pyörään.
Odota vahvistusta
pyörän tarakan näytölle.

Voit pysäköidä pyörän
väliaikaisesti lukitsemalla
sen kiinteään kohteeseen
ja painamalla P.

Väärän painalluksen voit
pyyhkiä P-näppäimellä.
---------------Aseta vaijerilukon toinen
pää pyöräkorissa olevaan
pidikkeeseen ja säädä
satulan korkeus.
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Paina OK. Lukitse pyörä
telineeseen vaijerilukolla.
Odota vahvistusta pyörän tarakan näytölle.

Jos käytät pyörää yli
30 minuuttia kerrallaan,
maksukortiltasi veloitetaan
lisämaksu käytön mukaan.

Ilman Föli-korttia:

foli.fi/kaupunkipyorat

Palauta pyörä mille
tahansa kaupunkipyörä
asemalle.

Kaikki Föli-fillarien
käyttöoikeudet sisältävät
rajattoman määrän
korkeintaan 30 minuutin
matkoja ilman lisämaksua.

Paina OK pyörän tarakan
näytöllä. Pidä Föli-korttia
kortinlukijassa, kunnes
lukko aukeaa.

Palauta
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Kartta: ©Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos 12.12.2013
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Fillarointi sisältyy Fölin kausikortteihin
Föli-fillareiden käyttöoikeus (max. 30 min kerrallaan) sisältyy
seuraaviin Turun seudun joukkoliikenteen kausikortteihin:
kausikortti vähintään 30 pv, vuosivapaakortti, toisen asteen
koululaisten ns. kela-kortti, suoraveloituskortti, kestokortti
sekä haltijakohtainen kausikortti.

Järjestelmä
käytössä
ympäri vuoden

Maksukortin rekisteröinti edellytetään.
Tämä hinnoittelu on voimassa toistaiseksi kokeiluna ajalla 1.5.–30.8.2018.

Millainen käyttöoikeus sopii sinulle?

Fillaroi
kellon ympäri

PÄIVÄ

VIIKKO

VUOSI

24 h

7 vrk

1.5.2018–30.4.2019

sis. alv.

sis. alv.

5€

10 €

sis. alv.

24

40 €

Käytä pyörää
max. 30 min ilman
lisämaksua

Kaikki vaihtoehdot sisältävät kaupunkipyörän käytön 30 minuutiksi kerrallaan
ilman lisämaksua. Valitsemasi käyttökauden aikana käyttökertoja (max. 30 min)
on rajattomasti.

5h

Lisätietoa muista lipputuotteista: foli.fi/kaupunkipyorat

Föli-fillarin käyttöaika

Pyörän enimmäiskäyttöaika on
5 tuntia kerrallaan

Voit pyöräillä alle 30 minuutin matkoja rajattomasti käyttö
kautesi aikana. Käyttäessäsi pyörää yhtäjaksoisesti
pidempään kuin puoli tuntia, rekisteröidyltä maksukortiltasi
veloitetaan lisämaksu alla olevan hinnaston mukaan.

30 min
min
30

Enimmäiskäyttöaika jokaisella käyttökerralla on viisi
tuntia (30 min + lisämaksullinen 4,5 h).
300 pyörää,
34 asemaa +
3 Pop-up asemaa

Lisäajan hinnoittelu
< 30 min–1 h...... 1 €
1–2 h.................. 2 €
2–3 h.................. 4 €
3–4 h.................. 6 €
4–5 h.................. 8 €

!

80 €

1€
30
min

2€
1h

4€
2h

6€
3h

Pyörän enimmäiskäyttöaika on 5 tuntia.
Jos aika ylittyy, veloitetaan 80 euron viivästymismaksu.

8€
4h

5h
Uuden Turun
kulttuuripolun kautta
saat Bluetoothyhteydellä infoa
puhelimeesi

