
Lime and Seattle

www.li.me

Lime cảm thấy mọi cộng đồng đều xứng đáng được sử dụng dịch vụ đi lại thông minh, có giá 
cả phải chăng. Thông qua việc phân phối công bằng xe đạp điện và ô to Pod dùng chung, 
chúng tôi hướng đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào ô tô riêng khi cần đi quãng đường 
ngắn và gìn giữ cho các thế hệ sau một hành tinh sạch hơn, lành mạnh hơn.

Lime-E
Xe đạp điện (có trợ lực cho bàn đạp)

1 USD để mở khóa, 25 xu/phút

Tìm vị trí
Dùng ứng dụng Lime 

để tìm xe đạp Lime-E 

gần nhất.

Quét mã
Dùng ứng dụng Lime quét mã 

QR trên tay lái để mở khóa xe 

Lime.

Đi xe
Bạn đã có thể lên đường! Hãy 

nhớ tuân thủ luật giao thông, 

lái xe an toàn và đội mũ bảo 

hiểm nữa nhé!

Lime cung cấp dịch vụ thuê xe đạp Lime-E và ô tô LimePod.
Chính sách về giá

Mô hình dịch vụ của Lime gồm 3 bước đơn giản:

Và đừng quên đỗ xe văn minh.

LimePod
Ô tô thuê tự do

1 USD để mở khóa, 40 xu/phút



www.li.me

Để đủ điều kiện sử dụng Lime Access, bạn chỉ cần chứng minh mình đủ điều kiện hoặc tham gia 
vào bất kỳ chương trình hỗ trợ nào do địa phương, tiểu bang hoặc liên bang điều hành.

Tại Lime, chúng tôi tin vào việc cung cấp phương tiện đi lại cho tất cả mọi người. Vì vậy, 
chúng tôi đã tạo ra Lime Access - một cách thức dùng Lime trong thành phố của bạn với 
giá cả vô cùng phải chăng. Chúng tôi cũng tự hào hợp tác với PayNearMe tại Hoa Kỳ và 
hỗ trợ tính năng mở khóa bằng văn bản, cả hai đều thúc đẩy khả năng đi lại công bằng 
qua việc xóa bỏ rào cản của việc sở hữu điện thoại thông minh và thẻ tín dụng.

Cách thức đăng ký:
Truy cập vào https://www.li.me/community-impact và nhấp vào “Apply Now” (Đăng ký 

ngay). Chúng tôi chỉ cần -

Họ và tên

Số điện thoại (số bạn sẽ dùng với Lime)

Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính quyền cấp, còn hiệu lực

Bằng chứng bạn đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ của liên bang hoặc tiểu 
bang (EBT, các khoản dịch vụ tiện ích được giảm giá, v.v.)
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Sau khi tham gia Lime Access, bạn còn có thể thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm 

PayNearMe bất kỳ.

Lime-E
Xe đạp điện (có trợ lực cho bàn đạp)

0,5 USD để mở khóa, 0,07 USD/phút

(giảm giá 50%)

Thành viên Lime Access được hưởng mức giá như sau:

LimePod
Ô tô thuê tự do

0,5 USD để mở khóa, 0,2 USD/phút

(giảm giá 50%)


