Aqui sua bicicleta é bem-vinda.

Horário: Horário de funcionamento da estação.
Utilização: gratuita, exclusiva para bicicletas convencionais, desprovidas de motor a combustão.
Obrigatório uso de dispositivo de segurança (cadeado, trava, etc).
Menores de 12 anos: somente se acompanhados por um adulto responsável.
Menores entre 12 e 17 anos devem realizar o cadastro mediante a presença de um responsável
legal. Depois disso o uso desacompanhado é liberado.

Entrada
Preencher, assinar e entregar a ficha
cadastral ao funcionário em serviço no
bicicletário e apresentar documento de
identificação oficial com foto e
comprovante de residência para
realização do cadastro.
O cadastro só garante o acesso ao
bicicletário em que foi realizado.
Apresentar documento de
identificação com foto ao funcionário
em serviço sempre que for utilizar o
bicicletário.
Levar a bicicleta até um paraciclo
disponível e prendê-la com dispositivo
de segurança de sua propriedade.

Saída
Apresentar documento de
identificação oficial com foto ao
funcionário em serviço no local, que
realizará a conferência dos dados
pessoais e das características da
bicicleta antes de liberar a saída.

Notas
O prazo máximo de permanência da
bicicleta no bicicletário é de 72 horas.

A bicicleta não retirada do bicicletário
dentro do prazo de 72 horas, terá seu
lacre rompido e será removida pela
CPTM para doação.
Caso o usuário compareça para
retirada antes da efetivação da
doação, a bicicleta será liberada,
implicando ao responsável o
impedimento de utilização dos
bicicletários da CPTM por 12 horas, na
reincidência, esse período será
dobrado.
O dispositivo de segurança rompido
não será reembolsado.
Não serão aceitas bicicletas além da
capacidade máxima do bicicletário.
O cadastro da bicicleta deve ser
preenchido em nome do responsável
que utilizará o serviço. Caso outra
pessoa se utilize da mesma bicicleta e
faça uso do bicicletário, essa pessoa
deve constar no cadastro do
responsável.
A CPTM não se responsabiliza por
acessórios deixados na bicicleta.
A dimensão total da bicicleta não deve
ultrapassar os limites de uma vaga.
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