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Tagalog
Available ang mga Electric Bikes pag kailangan ang mga ito.
Mas malayo ang mapupuntahan, mabilis, at masaya.

Presyo
Libre pag unlock, bago 25¢/MIN lang
Mag join sa Boost Plan. $5 lang ang babayaran ng mga kwalipikado na lowincome riders sa isang buwan. Kasama ito ang 60 min. na ride-time sa isang
araw. Ang JUMP Boost Plan sa Seattle ay magagamit kung naka-enroll sa:
Seattle Housing Authority
Basic Food
Seattle City Light
ORCA Lift reduced-fare program
Regional Reduced Fare Permit program
Apple Health (Medicaid)

Paano mag enroll sa Boost Plan. Email ang scan o litrato ng mga dokumento
ng programa ninyo sa support@jump.com na may subject “Seattle Boost
Documentation.”
Sa pagkumpirma, i-email ang susunod na direksyon galling sa JUMP support
team member. Kung may mga tanong, tawagan ang 1-(833)-300-6106.

Mag-ingat sa sakay.
Mag-suot ng helmet
Mag-inspect bago sumakay
Sundin ang mga traffic laws
Humanap na safe na rota

Madahan at agahan ang brake
Mag-signal sa direksyon na pupuntahan
Maging alerto at nakikita
I-parada na responsable

I-try ninyo
Humanap ng JUMP bike
Buksan ang Uber app. Sa itaas ng screen i-tap ang Ride, bago i-select Bike para
mahanap ang pinakamalapit na JUMP bike. Pwede i-reserve o puntahan lang
ang bike para ma i-unlock.
I-unlock at go
I-scan ang QR code sa bike o scooter para ma i-unlock. Mag-suot muna ng
helmet bago tumakbo.
Pagkatapos ng biyahe
Tapos na? I-park at i-lock ang bike sa parking zone na nakikita sa Uber app. Magingat sa mga lugar na bawal mag park. Dapat mag-ingat sa mga iba at hwag
iwanan ang bike sa mga walkway o access ramps.
Walang smarthphone?
Bisitahin ang www.t.uber.com/jumpsignup sa desktop computer at gumawa ng JUMP
account. Kapag handa nang sumakay, tawagan ang JUMP support sa +1(833)3006106 para matulungan kayo sa pag hanap ng bike.
May tanong? Tawagan ang support sa 1-(833)-300-6106.
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