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Током 2019. године око 50.000 суграђана учествовало је у
акцији „Паркирај и бициклирај“, коју спроводи ЈКП „Паркинг
сервис“ Београд. Кроз поменуту акцију ово предузеће пружа
корисницима паркинг објеката могућност да, након паркирања
возила, преузму на бесплатно коришћење два бицикла за одрасле,
а од ове сезоне и два дечја бицикла. На увид се даје лична
карта, а коришћење бицикала је временски неограничено.

Сезона изнајмљивања бицикла „Паркинг сервиса“ траје од 1.
априла до 1. новембра и овогодишњи циклус управо је завршен.
Статистика показује да је, у односу на претходну годину, број
корисника који је искористио ову могућност, порастао за око
45%. У односу на 2017. годину, број оних који су искористили
могућност да са својима најближима, након паркирања
аутомобила, провозају бицикле, повећан је чак пет пута.

Бројке говоре да је акција „Паркирај и бициклирај“ пун погодак
и да је „Паркинг сервис“ корисницима понудио преко потребну
опцију. Од ове, осме сезоне акције „Паркирај и бициклирај“,
корисницима су понуђени и дечји бицикли и то 50 за дечаке и 50
за девојчице, а возни парк је обновљен и са 110 бицикала за
одрасле. Чак 5.000 дечака и девојчица је ове године возило
бицикле „Паркинг сервиса“ и уживало у дружењу са својим
родитељима или бакама и декама.

Осим што више не размишљате о томе како да у аутомобил
попакујете своја четири бицикла, вожња бицикала „Паркинг
сервиса“ штеди и ваш кућни буџет. Изнајмљивање бицикла за
читаву породицу од сада је бесплатно. Само паркирате возило,
платите паркирање за аутомобил и то је читав ваш издатак.
Вожња бицикала је бесплатна и временски неограничена, што
значи да их враћате тек када одлучите да испаркирате
аутомобил.

„Паркинг сервис“ бицикле нуди на четири објекта и то на
паркиралиштима „Ада Циганлија“, „Милан Гале Мушкатировић“ и
„Сава Центар“, као и у гаражи „Обилићев венац“, у којој су
корисницима на располагању и „П“ профили за паркирање
бицикала, компресор за надувавање пнеуматика и приручни алат
за ситне поправке.

