
 

 

 

 پروژه ایستگاه دوچرخه
 توافقنامه شرایط استفاده

 شرایط استفاده

متقاضیان بر اساس اولویت  شوند را بخوانید و با آنها موافقت کنید.برای پارک دوچرخه در ایستگاه دوچرخه تورنتو ابتدا باید شرایط استفاده که در ادامه ذکر می

درخواست شما را برای تبدیل شدن به یک کاربر ایستگاه دوچرخه بپذیرد، درخواست شما و «( شهر)»تورنتو  داریهنگامی که شهر شوند.میدرخواست پذیرفته 

 توافقنامه شرایط استفاده زیر به یک قرارداد الزام آور تبدیل خواهند شد.

 

 هاهزینه .1

ها و کارمزدها، و مطابق با موارد ذکر شده در وب سایت ایستگاه دوچرخه ، هزینه441کنم که مطابق با مجموعه قوانین شهرداری، بخش من تصدیق می

station-www.toronto.ca/cycling/bicycle شامل هزینه ثبت نام و هزینه ها هزینهاین  ی ایستگاه دوچرخه به شهر هستم.هاههزین، ملزم به پرداخت

کنم، این نام می رود و من موقعی که برای اولین بار برای استفاده از ایستگاه دوچرخه ثبتاداری به شمار می کارمزدهزینه ثبت نام، یک  طرح پارکینگ است.

ماه در  4ماه یا  1روز،  1دهد تا دوچرخه خود را به مدت ام، به من امکان میپارکینگ، بسته به طرح انتخابیهزینه طرح  هزینه را پرداخت خواهم کرد.

را « پارک-و-پرداخت»اگر طرح  پارک( رزرو خواهند بود.-و-روزه )پرداخت 1تعداد محدودی فضای پارکینگ برای برنامه پارکینگ  ایستگاه پارک کنم.

من باید تمام  کار پرسنل، به مدت یک روز به ایستگاه دسترسی خواهم داشت و مجبور به پرداخت هزینه ثبت نام نخواهم بود. انتخاب کنم، فقط در ساعات

تگاه ی ایسهاهزینهتوانم کلید یا هزینه ثبت نام خود، کارمزدهای طرح پارکینگ یا سایر من نمی را در روز اول دوره قرارداد یا پیش از آن پرداخت کنم.ها هزینه

 توانم آنها را به شخص ثالث اختصاص دهم.دوچرخه خود را منتقل کنم و همچنین نمی

 

که ملزم به پرداخت آنها هستم، در طول مدت ثابت قرارداد، تغییر هایی هزینهبا این حال،  ایستگاه دوچرخه ممکن است بنا به صالحدید شهر تغییر کند. هزینه

 های مربوط به تمدید اعتبار اعمال خواهند شد.های جدید یا پرداختکاربر، برای پرداختهای هزینهاهش در هرگونه افزایش یا ک نخواهند کرد.

 

پرداخت خواهم اگر کلید خود را گم کنم، آن را به سرقت ببرند یا پس از اتمام طرح پارکینگ خود آن را پس ندهم، کارمزد تعویض کارت دسترسی را به شهر 

دیده و/یا کثیف، کازمرد بازگشت با تاخیر یا در بازگرداندن هرگونه تجهیزات ایستگاه دوچرخه و/یا بازگرداندن آنها در وضعیت آسیب من برای دیرکرد کرد.

 ساعت متوالی در ایستگاه دوچرخه در حالت پارک باقی بگذارم )به غیر از 48اگر دوچرخه خود را بیش از  کارمزد خسارت را به شهر پرداخت خواهم کرد.

کلیه این کارمزدها در مجموعه قوانین شهرداری، بخش  روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیالت رسمی(، کارمزد ساعات اضافی را به شهر پرداخت خواهم کرد.

معوقه مربوط به های کنم که هزینهمن موافقت می روز پرداخت شوند. 30ها و کارمزدها، و در وب سایت ایستگاه دوچرخه ذکر شده و باید ظرف ، هزینه441

 ایستگاه دوچرخه را پیش از صدور کلید جدید یا بررسی تمدید طرح پارکینگ از سوی شهر، پرداخت کنم.

 

 مسئولیت های مشتری .2

ق، شامل وقت، مواد غذایی، مواد فاسد شدنی، مواد خطرناک یا قابل احترامن هیچ من از ایستگاه دوچرخه فقط برای پارک کردن دوچرخه استفاده خواهم کرد.

هایی به دوچرخه من متصل شده باشند، اطمینان حاصل خواهم کرد که آنها خالی اگر کیف های روغن و اسپری را در ایستگاه دوچرخه انبار نخواهم کرد.قوطی

 هستند و شهر ممکن است به هر دلیلی آنها را بازرسی کند.

 

های نگهدارنده دوچرخه، یا هرگونه آسیب وارده به محل ایستگاه دوچرخه را فوراً به استفاده از میلهکنم هرگونه مشکل در ورود به ایستگاه ، من موافقت می

 اطالع شهر برسانم.

 

 شرایط .3

 یابد.کنم که طرح پارکینگ ایستگاه دوچرخه من در تاریخی که در رسید مشتری من مشخص شده آغاز شده و خاتمه میمن موافقت می

 

ره فعال طرح پارکینگ خود یا پیش از آن، نسبت به پرداخت هزینه کارمزد طرح جدید پارکینگ به شهر اقدام نکنم، تا زمانی که من اگر در تاریخ انقضای دو

های پارکینگ ایستگاه دوچرخه به ترتیب اولویت تقاضا موجود طرح طرح پارکینگ جدید ایستگاه دوچرخه خریداری نکنم، شهر کلید من را غیرفعال خواهد کرد.

 هستند.

 

اگر این توافقنامه پیش از پایان دوره اعتبار کارمزد من  توانیم در هر زمان، با دلیل یا بدون دلیل و بدون اطالع قبلی، این قرارداد را فسخ کنیم.من یا شهر می

 فسخ شود، هیچ مبلغی از هزینه ثبت نام یا هزینه طرح پارکینگ ایستگاه دوچرخه به من پس داده نخواهد شد.

 

 روز تمام اموال ایستگاه دوچرخه را به ایستگاه دوچرخه باز خواهم گرداند. 30اگر این توافقنامه توسط من یا شهر فسخ شود، من ظرف 

 

ت ساعت متوالی به حال 48ای را بیش از اگر دوچرخه گذارم.ای را در ایستگاه دوچرخه به حالت پارک شده باقی نمیساعت متوالی دوچرخه 48من بیش از 

 تواند فسخ شودکنم که طرح پارکینگ ایستگاه میکنم که کارمزد ساعات اضافی را پرداخت کنم و موافقت میپارک باقی بگذارم، موافقت می

 

 مسئولیت / خسارت .4

ندان دولتی، نمایندگان و های شهری و هر یک از کارمندان، مدیران، ماموران، مقامات منصوب و منتخب، کارمکنم که شهر و هر یک از هیئتمن موافقت می

انگاری، انتخاب تجهیزات و/یا تنظیمات و/یا داوطلبان هر یک از این نهادها را در قبال خسارت یا صدمه به خودم یا هر شخص یا دارایی دیگر، ناشی از سهل

غیرمستقیم، خاص، اتفاقی یا خسارت ناشی از آن، یا  ام یا وسایل مربوط به دوچرخه در ایستگاه دوچرخه از جمله هرگونه خسارات یا صدماتنگهداری دوچرخه

های شهری و هر یک از کارمندان، مدیران، کنم که شهر و هر یک از هیئتمن موافقت می در ارتباط با استفاده من از ایستگاه دوچرخه، مسئول نشمارم.

نه سرقت، از بین رفتن یا جا به جایی هرگونه اموال انبار شده در ایستگاه ماموران، مقامات منصوب و منتخب، کارمندان دولتی، و داوطلبان را در قبال هرگو

 دوچرخه مسئول نشمارم.

 

های شهری و هر یک از کارمندان، مدیران، ماموران، مقامات منصوب و منتخب، کارمندان دولتی، و کنم که شهر و هر یک از هیئتمن همچنین موافقت می

عای شخص ثالثی که ممکن است در اثر استفاده من از ایستگاه دوچرخه یا در ارتباط با آن برای شهر، هیئت مدیره شهر یا هر داوطلبان را در قبال هیچ و هر اد

 رت را جبران کنم.یک از کارمندان ، مدیران ، ماموران، مقامات منصوب یا منتخب، کارمندان دولتی، نمایندگان یا داوطلبان ایجاد شود، مسئول نشمارم و خسا

 

روز، تا سقف قیمت خرده فروشی تجهیزات  30های قابل پرداخت در مدت پذیرم و کلیه هزینهن مسئولیت کامل مراقبت از تجهیزات ایستگاه دوچرخه را میم

 کنم.شود را تقبل میآسیب دیده )غیر از فرسودگی معقول(، یا هرگونه تجهیزات قرض گرفته شده که پس داده نمی

http://www.toronto.ca/cycling/bicycle-station

