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Xe đạp điện luôn có khi bạn cần. Đi xa hơn, đến nhanh hơn, cuộc sống vui hơn.

Mức giá
MIỄN PHÍ mở khóa, sau đó chỉ 25 cent/phút

Tham gia Boost Plan. Những hành khách thu nhập thấp đủ điều kiện chỉ mất 5 
USD/tháng cho 60 phút đi xe mỗi ngày. Boost Plan của JUMP tại Seattle dành 
cho bất kỳ ai hiện đang tham gia một trong những chương trình sau:

Seattle Housing Authority
Basic Food
Seattle City Light
Chương trình giảm cước phí ORCA Lift
Chương trình cho phép giảm cước phí của vùng
Apple Health (Medicaid)

Để tham gia Boost, hãy gửi ảnh quét hoặc ảnh chụp giấy tờ tham gia chương 
trình đến support@jump.com và ghi tiêu đề “Seattle Boost Documentation”.
Sau khi xác nhận, nhân viên hỗ trợ của JUMP sẽ gửi cho bạn email thông báo 
những bước tiếp theo. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi số 1 (833)-300-6106.

Đi xe an toàn. Đi xe thông minh.
Đội mũ bảo hiểm
Kiểm tra kỹ trước khi lên xe
Tuân thủ luật giao thông
Tìm tuyến đường an toàn

Lên đường.
Tìm xe đạp. 
Mở ứng dụng Uber. Chạm vào Đi xe ở đầu màn hình, sau đó chọn Xe đạp để tìm 
xe đạp JUMP gần bạn. Bạn có thể đặt trước hoặc đi bộ đến xe để mở khóa. 
Mở khóa rồi lên đường.
Quét mã QR trên xe đạp hoặc xe scooter để mở khóa và đi xe. Hãy đội mũ bảo 
hiểm trước khi lên đường!
Kết thúc chuyến đi. 
Bạn đã xong việc? Hãy đỗ xe trong khu vực đỗ xe hiển thị trên ứng dụng Uber 
và khóa xe lại, chú ý các khu vực cấm đỗ xe. Luôn nhớ quan sát mọi người xung 
quanh, không để xe đạp chắn lối đi hoặc dốc trợ năng.

Bạn không có điện thoại thông minh?
Hãy truy cập vào t.uber.com/jumpsignup trên máy tính bất kỳ và tạo tài khoản JUMP 
Khi bạn đã sẵn sàng đi xe, hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ của JUMP theo số (+1 (833) 300-
6106) để được hỗ trợ tìm và mở khóa xe đạp.

Bạn có câu hỏi? Hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ theo số 1(833)300-6106 để biết thêm thông tin. Mức 
giá có thể thay đổi. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên mới có thể đi xe.

Tiếng Việt / Vietnamese

Phanh sớm và từ từ
Thông báo hướng rẽ
Tập trung và tạo sự chú ý
Đỗ xe hợp lý


