
Arta parcării
Parcarea corectă a unei trotinete într-un loc corespunzător menține 
siguranța ta pe și a celor din jurul tău. 


Dacă este parcată incorect, trotineta poate fi un pericol pentru ceilalți 
sau poate bloca rute de acces importante. 


Iată câteva îndrumări pentru o parcare corectă și sigură:

 Folosește o zonă de parcare desemnată sau rastelurile de 
biciclete disponibile. Harta din interiorul aplicației Bolt îți 
va arăta unde ai voie să parchezi și nu ai voie

 Coboară cricul pentru a menține trotineta în poziție 
verticală și pentru a o împiedica să cadă

 Lasă trotineta într-un loc în care următorul pasager poate 
ajunge cu ușurință

 Fii atent la împrejurimi și dă dovadă de bun simț. Găsește 
un loc care să nu obstrucționeze accesul și să nu 
incomodeze pietonii

 Parchează pe o suprafață plană, pentru a asigura 
siguranța ta și pe a următorului pasager

 De asemenea, dacă observi o trotinetă (Bolt) căzută, te 
rugăm să o ridici și să o așezi în poziție verticală. Vei 
contribui astfel la siguranța pietonilor din jur.

Iată o serie de greșeli de parcare comune 
pe care să le eviți:

Blocarea unei căi de acces —

acest lucru creează un obstacol pentru pietoni 
și poate reprezenta un pericol pentru 
persoanele cu mobilitate redusă;


Proprietatea privată —

la fel cum tu nu ai încălca proprietatea privată 
a unei persoane, nici trotineta electrică nu ar 
trebui să o facă;


Stațiile de autobuz  —

chiar dacă trotinetele sunt parte din rețeaua 
mai largă de transport urban, ele nu ar trebui 
să blocheze accesul la transportul public;


Ieșiri de urgență  —

parcarea în aceste locuri poate avea 
implicații foarte serioase pentru siguranța 
publică;


Lăsarea trotinetei întinsă 
pe pământ — 

trotinetele lăsate în plan orizontal nu numai 
că blochează căile de acces, ci și 
îngreunează începerea în siguranță a 
cursei de către următorul pasager.
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