
• Świadczenie usług sharingu jednej z najbardziej 
rozpoznawalnej marki w wielu rejonach Polski, 

• Pełną obsługę klienta, administrację serwerów 
i zaplecza IT,

• Realizację zamówienia hulajnóg, koordynację bieżących 
i przyszłych zamówień, organizację transportu z Chin do 
Polski oraz po Polsce, 

• Bieżącą obsługę hulajnóg zarówno w kwestii wymiany 
baterii, relokacji jak również serwisowania,

• Utrzymywanie porządku na ulicach miasta zgodnie ze 
wspólnie wypracowanymi ustaleniami,

• Pośrednictwo w procesie zamawiania hulajnóg, 
koordynację bieżących i przyszłych zamówień, 
organizację transportu z Chin do Polski oraz po Polsce,

• Zachęcanie klientów do poprawnego odstawiania 
hulajnóg poprzez wyznaczenie odpowiedniej ilości 
spotów, w których będą mogli to zrobić nie ponosząc przy 
tym dodatkowej opłaty końcowej. 

• Działanie pod szyldem rozpoznawalnej marki w wielu 
rejonach Polski,

• Pełne wsparcie techniczne na każdym etapie 
działalności,

• Swobodną kontrolę i zarządzanie flotą – dostęp do 
panelu franczyzowego oraz aplikacji serwisowej,

• Wsparcie przy rekrutacji pracowników oraz szkolenie 
przez doświadczonych członków naszego zespołu,

• Pełną obsługę klienta, administrację serwerów 
i zaplecza IT. Nie musisz więc martwić się o technologie – 
zapewniamy ją my, 

• Pośrednictwo w procesie zamawiania hulajnóg, 
koordynację bieżących i przyszłych zamówień, 
organizację transportu z Chin do Polski oraz po Polsce,

• Niską prowizję od Twoich miesięcznych obrotów brutto 
– 15%.

• Dostęp do systemu powiadomień i alertów o 
najważniejszych zdarzeniach generowanych przez 
hulajnogi (np. spadek baterii, nieautoryzowane 
przemieszczanie się hulajnogi), 

• Realny i szybki zwrot z inwestycji (ok. 9 miesięcy) – 
poparte danymi statystycznymi z wcześniejszych okresów 
działalności,

• Zadowolenie mieszkańców z wprowadzenia nowych 
form komunikacji,

• Możliwość wsparcia komunikacji miejskiej w zakresie 
przewożenia osób,

• Zapewnienie formy rozrywki dla społeczeństwa.

• Zarekomendujemy pakiet naprawczy dla hulajnóg – 
posiadamy listę części, które najczęściej ulegają 
eksploatacji,

• Zapewnimy pełne wsparcie merytoryczne podczas 
wyboru miejsca działalności - wskazówki i sugestie 
dotyczące promocji, reklamy, lokalizacji spotów 
i wizualizacji strefy, doradztwo w zakresie ewentualnych 
rozmów z władzami miasta,

• Poinformujemy klientów o wszelkich zmianach, 
promocjach i ważnych informacjach za pomocą portali 
społecznościowych, wiadomości typu push z aplikacji,

• Rabat dla mieszkańców miasta na przejazdy przez 
określony czas, w zależności od kwoty dofinansowania 
projektu, 

• Dodatkowy, bezobsługowy i ekologiczny środek 
transportu ograniczający emisję spalin i natężenie ruchu 
na drogach, 

• Zadowolenie mieszkańców z wprowadzenia nowej 
formy komunikacji, 

• Możliwość wsparcia komunikacji miejskiej w zakresie 
przewożenia osób,

• Zapewnienie formy rozrywki dla społeczeństwa,

• Pewnego i niezawodnego partnera biznesowego 
gotowego do współpracy na wielu płaszczyznach,

• Możliwość zamieszczenia reklamy na mobilnej 
powierzchni, która znacząco zwiększa jej zasięg, a tym 
samym  dociera do większej liczby potencjalnych 
odbiorców, 

• Wsparcie i możliwość współpracy podczas lokalnych 
imprez i wydarzeń. 

• Dofinansowanie w wysokości 50 % kwoty zakupu 
hulajnóg (warunki dotyczące ilości zamówienia i terminu 
rozpoczęcia świadczenia usługi ustalane indywidualnie),

• Wyznaczenie w uzgodnieniu z nami lokalizacji, 
w których będzie można odstawiać hulajnogi, 

• Odpowiednie oznakowanie uzgodnionych wcześniej 
lokalizacji (wymalowanie koperty z symbolem hulajnogi 
lub postawienie znaku z informacją o miejscu 
parkingowym dla hulajnogi),

• Określenie zasad współpracy miedzy operatorem 
hulajnóg, a służbami porządkowymi,

• OPCJONALNIE- poinformowanie i zachęcenie 
mieszkańców do korzystania z nowej formy komunikacji 
w mieście.
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OFERTA II 

Twoje obowiązki: Jak będziemy Cię wspierać? 

Co oferujemy?
 

Co oferujemy?
 

Co zyskasz? Co zyskasz?
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