Probeer een jaar gratis!

Bravofiets op Flight Forum

Zo uit de bus
op de fiets!

Ontdek Bravofiets!

Hoe gebruik ik Bravofiets?

De deelfiets die vlakbij de bushalte voor je
klaarstaat. Stap uit de bus zo op de fiets om naar je
eindbestemming te gaan.

Volg het stappenplan.

Wat is Bravofiets?

2.

1.	Download de Hopperpointapp in de App Store of in de
Google Play Store.
Zorg dat je een e-mailadres en je creditcardgegevens bij de hand hebt.

Bravofiets is een deelfiets van Hopperpoint. Stap de bus uit en pak de

Let op! je hebt een creditcard nodig om je bij Hopperpoint eenmalig

Bravofiets voor het laatste deel van je reis. Open via een speciale app het

te registreren.

slot van de fiets en rijd direct weg. De deelfietsen zijn beschikbaar voor

3.

iedereen met een smartphone en creditcard*.

4.	Stap met buslijn 401 uit bij halte Flight Forum in Eindhoven.

Je hebt een creditcard nodig om de fiets te kunnen gebruiken.
Het eerste jaar is het gebruik gratis en worden er geen kosten in rekening gebracht.

*

Waar vind ik Bravofiets?
Stap vanuit buslijn 401 uit bij halte Flight Forum in Eindhoven.
Onderaan de trappen bij de kantoren staan de Bravofietsen.

Voordelen van Bravofiets
Bespaar reistijd

Maak een Hopperpointaccount aan en log in.

5.	Druk bij het Hopperpointstation op de knop
die bij jouw gewenste fiets hoort.
6.	Op het scherm van het Hopperpointstation
verschijnt een viercijferige code.
7.	Vul de code in op de Hopperpointapp op je smartphone en neem
de fiets uit de stalling.
8.	Pak de sleutel aan de voorkant van het Hopperpointstation
en open het fietsslot.
9.	Stap op de Bravofiets!

Een gezondere leefstijl
Bespaar op parkeer- en reiskosten

Bij terugkeer

De keuze voor het OV is met Bravofiets nu nog aantrekkelijker

10.	Druk bij het Hopperpointstation op de knop die hoort
bij de plek waar jij de fiets terugzet.
11.	De fiets kan terug in de stalling worden geplaatst.

Probeer Bravofiets het eerste
jaar helemaal gratis uit!*
Het kennismakingstarief geldt t/m 1 november 2019.

*

12. De fiets wordt automatisch door de stalling op slot gezet.
13.	Zet daarnaast de fiets op slot met de sleutel die je krijgt, plaats
de fietssleutel terug in het Hopperpointstation en sluit zo de
leenperiode af.
Let op! Dit kennismakingstarief geldt alleen voor deelfietsen bij halte Flight Forum. Wanneer je de
deelfiets ophaalt bij Flight Forum, stalt in een ander Hopperpoint station in de stad en vanuit die
halte verder wil fietsen, dan betaal je om verder te fietsen.

www.bravo.info

