Lime and Seattle
Nararamdaman ng Lime na lahat ng komunidad ay nararapat na may access sa ismarte at
abot-kayang masasakyan. Sa pamamagitan ng pantay na pamamahagi ng ibinahaging mga
e-bike at transit Pod, layunin namin na bawasan ang pagdepende sa mga personal na sasakyan
para sa maikling distansyang transportasyon at mabigyan ang mga susunod na henerasyon ng
mas malinis at malusog na planeta.

Simple ang service model ng Lime at binubuo ng 3 madadaling hakbang:
Maghanap

Mag-scan

Sumakay

Gamitin ang app ng Lime

Para ma-unlock ang Lime, i-scan

Handa ka na! Huwag kalimutang

para makahanap ng

ang QR code na nasa handlebars

sundin ang mga batas trapiko,

pinakamalapit na Lime-E

gamit ang app ng Lime.

sumakay ng ligtas at magsuot
ng helmet!

bike sa iyo.

Pakitandaan na mag-park nang responsable.

Nag-aalok ang Lime ng Lime-E at LimePods para rentahan.
Mga Patakaran sa Presyo

Lime-E

LimePod

Mga Electric Bike (may pedal assist)
$1 para ma-unlock,
25 sentimo/minuto

Libreng mga floating car
$1 para ma-unlock,
40 sentimo/minuto

www.li.me

Sa Lime, naniniwala kami sa pagbibigay ng masasakyan para sa lahat. Iyon ang dahilan kung
bakit lumikha kami ng Lime Access - isang abot-kayang paraan upang gamitin ang Lime sa
iyong lungsod. Ipinagmamalaki rin naming kasosyo ang PayNearMe sa Estados Unidos at
upang suportahan ang isang feature na text-to-unlock, na parehong nagtataguyod ng patas na
masasakyan sa pamamagitan ng pag-alis ng hadlang ng pagmamay-ari ng smartphone at
credit card.

Para maging kwalipikado sa Access sa Lime, kailangan lang ipakita ng indibidwal ang pagiging
karapat-dapat o makilahok sa anumang programa ng tulong ng lokal, estado o pederasyon.

Tatanggap ang mga miyembro ng Lime Access ng sumusunod na presyo:

Lime-E

LimePod

Mga Electric Bike (may pedal assist)
$0.50 para ma-unlock, $0.07 kada minuto
(may 50% diskwento)

Libreng mga floating car
$0.50 para ma-unlock, $0.20 kada minuto
(may 50% diskwento)

Paano Magrehistro:
Pumunta sa https://www.li.me/community-impact at i-click ang “Apply Now”. Kailangan
lang namin ang -



Buong Pangalan



Numero ng Telepono (na ginagamit mo o planong gamitin sa Lime)



Balidong government-issued na photo ID



Katunayan ng pagiging karapat-dapat sa tulong na programa ng pederal o estado (EBT,
mga kagamitan na may diskwento, atbp.)

Sa sandaling sumali ka sa Lime Access, maaari ka ring magbayad gamit ang cash sa isang
lokasyon ng PayNearMe.

www.li.me

