
1 

ઇ-સાઇકલ ઉછીની (લોન પર) લેવા માટે નેશનલ ઇ-સાઇકલ સ્કીમના નનયમો અન ેશરતો 

22 ડિસમે્બર 2022 

જીવંત (લાઇવ) 

 

1. પ્રસ્તાવના 

 

1.1. આ ડનયમો અને શરતો નશેનલ ઇ-સાઇકલ સ્કીમ (“સ્કીમ”) હેઠળ અમ ેતમને ઉછીની આપેલી ઇલડે્રિક 

બાઇડસકલ (“ઇ-સાઇકલ”)ની સાથે સાથે કોઈ સહાયક સાધનો અને જોિાણોને લાગ ુપિે છે.  

 

1.2. તમારા બુડકંગ કન્ફમશેનમાં ડનધાાડરત કયાા પ્રમાણે, તમ ેઇ-સાઇકલ ઉછીની લવેા ઇચ્છો છો અન ેઅમ ે

તમને તે ઉછીની આપવા સંમત થયા છીએ.   

 

1.3. ઉછીની ઇ-સાઇકલ અન ેસાથે આપેલા કોઈ સહાયક સાધનો (લાઇરો, તાળા, હેલ્મેટ્સ, ચાજાર સડહતના 

સાધનો)નો તમારો ઉપયોગ 1 મડહનાથી વધાર ેચાલશ ેનડહ અને તમને તે ઉછીનુ ંઆપવામા ંઆવ ેછે.  

 

1.4. ઇ-સાઇકલ ઉછીની લઇન ેઅને અમારી બડુકંગ મનેેજમેન્ર ડસસ્રમ પર સંબડંધત ખાના પર ડનશાની કરીને, 

તમે આ ડનયમો અને શરતો (“ડનયમો”)ન ેઅનરુૂપ થવા અને તેની સાથ ેબંધાયેલા રહેવા સંમત થાવ છો. 

 

1.5. ઇવેન્રમા ંતમાર ેહાજર રહેવાને અલગ ડનયમો અન ેશરતો લાગુ પિી શકે, જ ેઅમ ેતમન ેઅલગથી 

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ.ં   

 

1.6. કૃપા કરી નોધંી લશેો કે જો તમે આમાનંા કોઇપણ ડનયમોનું ઉલ્લંઘન કરો તો, અમે તમને ઇ-સાઇકલ 

ઉછીની આપવાની છૂર નકારી શકીએ અને/અથવા તમને ઉછીનુ ંઆપેલુ ંરદ કરીએ તેવુ ંબની શકે.    

 

2. અમારા ડવશે અન ેસ્કીમને લગતી માડહતી 

 

2.1. અમે સાઇકડલસ્ટ્સ રુડરંગ ક્લબ છીએ (વપેારી નામ - સાઇકડલંગ UK છે) અને ઇંગ્લેન્િ અન ેવૅલ્સમા ં

કંપની નંબર 25185 થી ઇન્કોપોરરેેિ અન ેનોધંાયેલા છીએ અને ચેડરરી નંબર 1147607 થી ઇંગ્લેન્િ અને 

વૅલ્સમાં ચેડરરી તરીકે અન ેસ્કોરલેન્િમાં ચેડરરી નંબર SC042541 થી નોધંાયેલા છીએ, અમારી રજીસ્રિા  

ઑડફસ અહી ંઆવેલી છેેઃ Parklands, Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JX (“Cycling 

UK”). 
 

2.2. આ સ્કીમનો હેતુ ઇ-સાઇકલ્સની જાહેર જનતાની જાગરૂકતા અન ેસમજ વધારવાનો, અન ેતેના 

વપરાશની ગડત વધારવાનો છે. અમન ેસ્કીમનુ ંડવતરણ કરવા ડિપારામને્ર ઑફ રિ ાન્સપોરા પાસથેી ભંિોળ 

મળયું છે. 

 

2.3. તમે આ શરતો, તમારી ઇ-સાઇકલ અન/ેઅથવા સ્કીમને સબંંડધત કોઈ પ્રશ્નો મારે ઇમેઇલ મોકલીને 

અમારો સપંકા  કરી શકો છો: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 

3. ઇ-સાઇકલ ઉછીની લવેી 

 

3.1. ઇ-સાઇકલ ઉછીની લવેા તમે અવશ્યપણે: 

 

3.1.1. 18 કે વધાર ેવર્ાની ઉંમરના હોવા રહ્ાં (કૃપા કરી નોધંી લશેો કે અમારા કેરલાક ઇ-હબ્સ 16 વર્ા 

ઉપરનાને સહભાગી થવા દે છે, જો તેઓ પાસે માતા-ડપતાની સંમડત હોય જ ેભરલેા પેરને્રલ કન્ઝેન્ર 

(માતા-ડપતાની સંમડતના) ફોમામા ંદસ્તાવેજીકૃત હોવી રહી); 

 

3.1.2. એક ડનપણુ અન ેસક્ષમ સાઇકડલસ્ર હોવા રહ્ાં;  

 

3.1.3. તમાર ેખાતરી કરાવવી રહી કે તમે પૂરા પાિેલા બધાં િેરા સચોર છે, ગરેમાગે દોરનારા નડહ અને 

સંપણૂા છે; 
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3.1.4. તમાર ેસ્કીમમા ંસહભાગી થવા અરજી કરવી રહી અન ેતમ ેઅમારા દ્વારા સ્વીકાયા હોવા રહ્ા,ં તમાર ે

અમારી સાથ ેનોધંણી કરાવવી રહી અને તમાર ેઅમારી મંજૂરી મેળવવી રહી (કોઈ પાત્રતા જરૂડરયાતો 

સંતોર્વા સડહત) અને બડુકંગ કન્ફમેશન મેળવવુ ંરહ્ુ;ં અન ે

 

3.1.5. આ ડનયમો સાથ ેસંમત થવું રહ્ું. 

 

3.2. અમે અમારી પૂરપેૂરી ડવવેકબડુિ પર, ઇ-સાઇકલ આપવાની તમારી અરજી નકારવાનો અડધકાર અનામત 

રાખીએ છીએ. 

 

3.3. તમાર ેઇ-સાઇકલ લેતી વખતે તમારી ઓળખનો પરુાવો (દા.ત., િિ ાઇડવગં લાઇસન્સ, પાસપોરા , UK 

બાયોમડેરિક રડેસિન્સ પરડમર (BRP), એડઝલમ રજીસ્રિેશન કાિા  (ARC), નોન-UK નશેનલ ID 

(ઓળખપત્ર) કાિા અથવા કાયાસ્થળે કે શૈક્ષડણક કેન્રમાં ડવતરણ કરલેો ઇવને્ર મારેનો સ્રાફ / સ્રુિન્ર ID 

પાસ); સરનામાનો પરુાવો (યડુરડલરી ડબલ, કાઉડન્સલ કર ડબલ, બેંક સ્રેરમેન્ર) પરૂો પાિવો રહ્ો.  ફોરો 

ID પ્રાધાન્ય પસદંગી ધરાવ ેછે, પણ અમે યુડરડલરી ડબલ, કાઉડન્સલ રે્સ ડબલ, કે બેંક સ્રેરમેન્ર પણ 

સ્વીકારીએ છીએ જો તમારી પાસ ેકોઈ ફોરો ID ના હોય, અન ેજો તે તમારં પરંૂ નામ અન ેસરનામું 

બતાવતુ ંહોય. જો તમે તમારા કાયાસ્થળે (જમે કે NHS કાયાસ્થળે) એક TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ ઉછીની 

લેતા હો તો, પછી તમાર ેતમારં કાયાસ્થળનું ID અથવા NHS નું ફોરો ID પરંૂ પાિવું રહ્ું. તમાર ેતમારી 

સાથ ેતમારં બડુકંગ કન્ફમેશન પણ લાવવુ ંરહ્ું.   

 

3.4. લોન (ઉછીનુ ંલેવાનુ)ં તમારા બુડકંગ કન્ફમશેનની શરૂઆતની તારીખથી ચાલ ુથાય છે અન ેતમે ઇ-

સાઇકલ લોન પર જ ેસ્થળેથી લીધી હોય તયા ંતમે તે ડનયત (ડ્યુ) તારીખે પરત કરો તયાં સુધી (“લોન 

સમયગાળો”) ચાલ ુરહેશે. 

 

3.5. ઇ-સાઇકલ પરત કરવાનું તમારા બડુકંગ કન્ફમશેનની શરૂઆતની તારીખથી 48 કલાકમા ંથવું રહ્ું, તેમ 

કરવામાં ડનષ્ફળ જવાથી બડુકંગ સ્વચાડલત રીતે રદકરણ થવાનુ ંપડરણામ આવશે. 

 

3.6. તમે યોગ્ય સાઇઝની ઇ-સાઇકલ પસંદ કરવા મારે જવાબદાર છો. અમારા કમાચારીઓ ઇ-સાઇકલની 

સાચી સાઇઝ અને ડફડરંગ પરત લેતી વખતે તપાસશ.ે જો અમારા કમાચારીઓ ડવચાર ેકે ઇ-સાઇકલની 

સાઇઝ કે ડફડરંગ યોગ્ય નથી તો, અમ ેઉછીની આપવાનું નકારી શકીએ. અમે બડુકંગ કરાવેલી ઇ-સાઇકલ 

એક ડવકલ્પ મારે અદલાબદલી કરવા બંધાયેલા નથી. 

 

3.7. તમને ફકરો 3.6 લાગ ુપિતો નથી જો તમ ેતમારા કાયાસ્થળે TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ ઉછીની લેતા હો. 

TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ્સ એક સાઇઝની હોય છે. 

 

3.8. તમે ઇ-સાઇકલ ઉછીની લેવાની શરૂઆતમા ંતે લો તયાર,ે તે લેતી વખતે સ્થળ છોિતા પહેલા ંતમાર ેઇ-

સાઇકલનુ ંડનરીક્ષણ કરીન ેસમંત થવું રહ્ુ ંકે સારી ડસ્થડતમાં છે. 

 

3.9. તમાર ેઇ-સાઇકલની બેરરી પરૂપેૂરી ચાજા કરીન ેઇ-સાઇકલને લેતી વખતની સરખી ડસ્થડતમાં (આ 

શરતોના અનપુાલનમા ંવપરાશથી થતા કોઈ ઘસારાન ેબાકાત રાખતા), સાફ પરત કરવી રહી. 

 

3.10. જો તમ ેતમારા કાયાસ્થળેથી TIER ઇ-સાઇકલ ઉછીની લતેા હો તો, તમ ેઇ-સાઇકલની બેરરીન ેઘર ેચાજા 

કરી શકશો નહી.ં  તેન ેતમારા કાયાસ્થળે ચાજા કરવી રહી. 

 

3.11. તમાર ેઇ-સાઇકલ અને કોઇપણ સહાયક સાધનો લોન સમયગાળાના અંત ેતમારા બડુકંગ કન્ફમશેનમા ં

જણાવેલી તારીખ, સમય અને સ્થળે પરત કરવી રહી. જો ઇ-સાઇકલ (કોઇપણ સહાયક સાધનો સડહત) 

લોન સમયગાળાના છેલ્લાં ડદવસે અથવા તે પહેલાં અમને પરત ન કરવામા ંઆવ ેતો, અમે નીચેની 

પેરાકલમ 5 ન ેઅનુરૂપ ડવલબં (લરે) ફી વસૂલવાનો અડધકાર અનામત રાખીએ છીએ. 
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3.12. તમે વ્યડિ દીઠ માત્ર એક ઇ-સાઇકલનુ ંબુડકંગ કરાવી શકો છો અન ેસ્કીમના સમયગાળા મારે માત્ર એક 

ઇ-સાઇકલ લોન પર લેવાની છૂર છે (સળંગ / આવતાક / પનુરાવડતાત બડુકંગ્સ કરાવવાની પરવાનગી નથી 

અન ેતે સ્વચાડલત રીતે રદ થશે). 

 

3.13. તમે અમારી દેખરખે રાખવાની અને મૂલ્યાંકન કરવાની પ્રડિયામા ંસહભાગી થવા સમંત થાવ છો, જમેા ં

ડપ્ર-લોન (ઉછીનું લેતા પહેલાનંો) સવે અન ેબે પોસ્ર-લોન (ઉછીનુ ંલીધાં પછીના) સવ ેસામેલ છે. તમે 

સવેમાં અનામી રહીન ેજવાબ આપી શકો છો.  

 

3.14. સ્કીમમાં તમારી સહભાડગતા પછી, સાઇકડલગં UK અથવા ડિપારામેન્ર ઑફ રિ ાન્સપોરાના મૂલ્યાંકન 

ભાગીદાર, Steer (સ્રીયર), તમને સ્કીમમાં આગળ સંશોધનમાં ભાગ લવેા આમડંત્રત કરવા, અને તેમા ં

તમારી સહભાડગતા મારે તમારો સપંકા  કરી શકે. 

 

3.15. તમે તમારં મફત સાઇકડલંગ UK સભ્યપદ (પરેાકલમ 10.5 જુઓ) મેળવવા અન ેઅમારા દેખરખે 

રાખવાના અને મૂલ્યાંકન સવ ેસુધી પહોચંવા (પેરાકલમ 3.13 જુઓ) તમારા બુડકંગનું સચંાલન કરવા 

અમારો અડનવાયા પત્રવ્યવહાર મળેવશો. 

 

4. તમારી બંધનકારક ફરજો 

 

4.1.  ઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તમાર ેઅવશ્યપણ:ે 

4.1.1. આ શરતો અને લાગ ુકાયદાઓનું પાલન કરવું રહ્ુ;ં 

4.1.2. હાઇવે કોિ (આચારસંડહતા)નું પાલન કરવું રહ્ું; 

4.1.3. બધાં રિ ાડફક ડચહ્નો અને ડસગન્લ્સ અનુસરવા રહ્ાં; 

4.1.4. ખાતરી કરવી રહી કે ઇ-સાઇકલ ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં રસ્તા પર ચલાવવાને યોગ્ય છે (જમેા ંદરકે 

ઉપયોગ પહેલાં એ તપાસવુ ંસામેલ છે કે રાયરો, બ્રેક, સિૅલ અને બેલ વપરાશ મારે યોગ્ય છે); 

4.1.5. ઇ-સાઇકલનો વ્યાજબીપણે અન ેજવાબદારીપૂવાક ઉપયોગ કરવો રહ્ો; 

4.1.6. અમે અન/ેઅથવા ઉતપાદકની કોઈ સચૂનાઓ અનસુાર ઇ-સાઇકલનો વ્યાજબીપણ ેઅને 

જવાબદારીપવૂાક ઉપયોગ કરવો રહ્ો; 

4.1.7. ખાતરી કરવી રહી કે ઇ-સાઇકલની ડલડથયમ બેરરીની સારી સંભાળ લેવાય છે: અમે અથવા 

ઉતપાદકે ચાડજિંગ મારે પૂરી પાિેલી સચૂનાઓ અનસુરવામા ંઆવ ેછે (TIER ઇ-સાઇકલ્સને 

વપરાશકતાાઓ ચાજા કરી શકતા નથી); બેરરીન ેઅતયંત ઉષ્ણતામાન ેઉઘાિી રખાતી નથી; બેરરી 

ઉતારી લેવાતી નથી કે તેની સાથ ેકોઇ રીતે ચેિા કરવામા ંઆવતા નથી, અન ેમાત્ર ઇ-સાઇકલને પાવર 

આપવા બેરરીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે. જો બેરરીન ેનુકસાન થયું હોય તો, કૃપા કરી આ સરનામ ે

ઇમેઇલ મોકલીન ેઅમન ેતેની જાણ કરો: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

4.1.8. ઇ-સાઇકલની કાળજી રાખવી; અન ે

4.1.9. ઇ-સાઇકલ ઉપયોગમાં કે નજરમા ંન હોય તયાર ેપૂરા પાિેલા લૉકનો ઉપયોગ કરીને, સુરડક્ષત 

જગ્યાએ ડફ્સ્િ ઓબ્જે્ ર (અચળ વસ્તુ) સાથ,ે અન ેસલામત રીતે તાળાબંધ રાખવી. જો તમ ેતમારા 

કાયાસ્થળે TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ ઉછીની લેતા હો તો, TIER ઇ-સાઇકલ્સન ેડફ્સ્િ ઓબ્જે્ ર 

સાથ ેતાળાબંધ રાખવાની જરૂર નથી. 

 

4.2.  ઇ-સાઇકલ (કોઈ સહાયક સાધનો સડહત)નો ઉપયોગ કરો તયાર ેતમાર ેઅવશ્યપણ ેઆ ન કરવુ:ં 

4.2.1. ઇ-સાઇકલને નજરથી દૂર કે અસલામત ન છોિવી (ઉપરની પેરાકલમ 4.1.9 ન ેઅનરુૂપ TIER ઇ-

સાઇકલ્સ ડસવાય); 

4.2.2. ઇ-સાઇકલના લક્ષ્ાંડકત હેતુ ડસવાય કોઈ હેતુ મારે તેનો ઉપયોગ ન કરવો. દાખલા તરીકે, તમાર ે

કુડરયર સડવાસ પરૂી ન જ પાિવી કે ન જ ચલાવવી અથવા કોઈ ધંધાકીય હેતુસર તેનો ઉપયોગ ન જ 

કરવો; 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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4.2.3. ઇ-સાઇકલ કે અન્યથા તેના આંડશક ભાગનો કબજો વચેવો નડહ, કોઇને ઉધાર કે વાપરવા, ભાિે 

આપવો નડહ અથવા બીજી કોઈ વ્યડિન ેઇ-સાઇકલ વાપરવાની છૂર આપવી નહી;ં 

4.2.4. ઇ-સાઇકલને નુકસાન પહોચંાિવું નડહ, િાઘા કે ધબ્બા પાિવા કે તોિફોિ કરવી નહી;ં 

4.2.5. ઇ-સાઇકલ પર ભાર કે વજન લાદવું નહી:ં 

(a) TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ્સ મારે 250lb (130kg) - અથવા 242lb (110kg); 

(b) એક સમય ેએકથી વધાર ેવ્યડિ બેસાિવી નહી;ં 

(c)  TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ્સ મારે બાસ્કેર સાથે કુલ વજન 20lb (10kg) - અથવા 13lb (6kg); 

(d) બાસ્કેર સાથ ેકોઈ પ્રાણીઓ, બાળકો કે વ્યડિઓ; 

4.2.6. તમને ઇજા થવાનુ ંકારણ બની શકતા અન ે/ અથવા ઇ-સાઇકલન ેનકુસાન પહોચંાિવાનુ ંકારણ 

બની શકતા અને / અથવા કાયદેસર પ્રડતબંડધત ભયજનક, ખતરનાક કે જ્વલનશીલ પદાથો કે કોઈ 

વસ્તુઓ સાથ ેરાખવી નહી;ં 

4.2.7. રડેસંગ અથવા સ્રંર કે ડરિક રાઇડિંગ મારે ઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરવો નહી;ં 

4.2.8. દારૂનુ ંસવેન, તીવ્ર દવા કે અન્ય દવાઓના પ્રભાવ હેઠળ ઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરવો નહી;ં 

4.2.9. રેક્ષ્ર મેસેજ મોકલતી વખતે કે તમારો મોબાઇલ ફોન ઉપયોગમાં હોય તયાર ેઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ 

કરવો નહી;ં 

4.2.10. ઇ-સાઇકલ છૂરી પાિવી નડહ કે તેની સાથે ચેિા કરવા નડહ (અથવા તેમ કરવાનો કોઇપણ રીતે 

પ્રયત્ન કરવો નહી)ં; 

4.2.11.  ઇ-સાઇકલ સાથે સહાયક સાધનો કે રિેલસા ઉમેરવા કે જોિવા નહી;ં 

4.2.12.  ઇ-સાઇકલનો ગુનાડહત પ્રવડૃિઓ મારે ઉપયોગ કરવો નહી;ં 

4.2.13.  ઇ-સાઇકલનો અસામાડજક વતાણૂક મારે ઉપયોગ કરવો નડહ (જમેા ંદાખલા તરીકે, અન્ય લોકોને 

ચોકંાવવાનુ,ં ગનુાડહત કે સંતાપનુ ંકારણ બને કે તેવી સંભાવના રહે); અન ે

4.2.14.  ઇ-સાઇકલન ેકોઇપણ એવી જગ્યાએ ન છોિવી જ્ાં તે જાહેર જનતાન ેઅિચણરૂપ બને, જમે કે 

પેવમને્ર, સાઇકલ લનૅ કે રોિ પર ન છોિવી. 

 

5. ઇ-સાઇકલ મોિી પરત કરવી કે ડબલકુલ પરત ન કરવી 

 

5.1. જો અમન ેઉપરની પરેાકલમ 3.11 અનુસાર લોન સમયગાળાના અંત ે(તારીખ, સમય અન ેસ્થળે) ઇ-

સાઇકલ પરત ન કરવામા ંઆવે તો, લોન સમયગાળો પરૂો થયા પછી (“લેર ડરરના ફી”) વિા £200 ની 

ડરકવરી ફી (“ડરકવરી ફી’) અમને ઇ-સાઇકલ પરત ન કરવાના દરકે ડદવસ મારે £50 ની લેર ડરરના ફી 

તમારી પાસેથી વસૂલવામા ંઆવશ ેજો અમાર ેઇ-સાઇકલ ડરકવર (પરત લવેાની) કે ડરપઝેસ કરવાની (ફરી 

કબજામાં લવેાની) જરૂર પિે. મહિમ લરે ફી રકમ £1,500 રહેશે અન ેમાગણી કરવામા ંઆવ ેતયાર ેતમે 

અમન ેઇ-સાઇકલ પરત કરો તયાર પહેલાનંી તારીખ સુધીના, અથવા લોન સમયગાળાના અંત પછીના ત્રીસ 

(30) ડદવસના ઋણ તરીકે ચકૂવવાની રહેશે. 

 

5.2. લેર ડરરના ફી અન ેડરકવરી ફી વસૂલવા અને પરત મેળવવા ઉપરાંત, અમ ેતમારી સામે કાયાવાહીઓ કરીને, 

અન/ેઅથવા પોલીસને કોઈ ગનુાડહત કૃતયનો પુરાવો જણાવીને, ઇ-સાઇકલ શોધવા અને તમારી પાસથેી 

પુનેઃકબજો મેળવવા લીધેલા પગલાઓ સડહત, ઇ-સાઇકલ અને કોઈ સહાયક સાધનો મોિા કે ડબલકુલ 

પરત ન મળવાના સંબંધમા ંઅમારા અડધકારો અનામત રાખીએ છીએ.  

 

6. સુરક્ષા 

 

6.1. અમ ેઇચ્છીએ છીએ કે ઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારો અનુભવ સુરડક્ષત અન ેઆનંદમય રહે. 

ઉપરની પરેાકલમો 4.1 અન ે4.2 મા ંજણાવેલી અમારી ઉપયોગ જરૂડરયાતોનુ ંઅનુપાલન અન ેસાવચેતી 

અન ેસારા ડનણાયનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત, અમ ેદૃઢપણે સલાહ આપીએ છીએ કે તમે ઇ-સાઇકલનો 
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ઉપયોગ કરતી વખતે હેલ્મરે પહેરો અન ેયોગ્ય સુરક્ષા સાધન અન ેવસ્ત્રો (પૂરી પાિેલી લાઇરો સડહત)નો 

ઉપયોગમા ંલો અને અમારં માગાદશાન અન ેસરુક્ષા સચૂનો અનુસરો. 

 

6.2. તમે સ્વીકારો છો કે સાઇકડલગંમા ંજોખમો રહે છે અને મંજૂર કરો છો કે તમે એક સક્ષમ સાઇકડલસ્ર છો 

જઓે સુરડક્ષતપણે અન ેજવાબદારીપૂવાક સાઇકલ ચલાવશે. તમ ેએ ખાતરી કરાવવા જવાબદાર છો કે તમે 

ઇ-સાઇકલનો સરુડક્ષતપણે ઉપયોગ કરવા શારીડરક રીતે સક્ષમ છો અન ેતમ ેતમારા પોતાના જોખમ ે

સવારી કરો છો. 

 

7. બાકાતકરણ અને મોકૂફી 

 

7.1. જો તમ ેકોઇપણ સમયે આ શરતો અન ે/ અથવા કોઈ લાગ ુકાયદાઓનું પાલન ન કરો તો અમે તમન ે

સ્કીમમાં સહભાગી થવામાં અન ેઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરવામાં બાકાત કે ડનલંડબત કરીએ તેવું બની શકે. 

 

7.2. શરતોનુ ંડબન-અનપુાલન ગુનાડહત પ્રકૃડતનું હોય (ઇ-સાઇકલની ચોરી થવી સડહત) તયાં અમે આ બાબતની 

જાણ પોલીસન ેકરવાનો અન ેસંબંડધત માડહતી પોલીસને જાહેર કરવાનો કરવાનો અડધકાર અનામત 

રાખીએ છીએ. આ શરતો અને કોઈ લાગ ુકાયદાઓના ડબન-અનપુાલનના સંદભામા ંપોલીસે પૂરી પાિેલી 

માડહતીનો તમને સ્કીમમાં સહભાગી થવામાંથી અન ેઇ-સાઇકલના ઉપયોગમાથંી બાકાત કે ડનલડંબત 

રાખવા મારે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવ ેતેવું બની શકે. 

 

7.3. જો તમને સ્કીમમાંથી બાકાત કે ડનલંડબત કરવામા ંઆવે તો અમે તમન ેઉછીની આપલેી ઇ-સાઇકલ રદ 

કરીશુ ંઅને તમાર ેતમારા બડુકંગ કન્ફમશેનમાં જણાવેલા સ્થળે અમને ઇ-સાઇકલ (અને કોઈ સહાયક 

સાધનો) પરત કરવા રહ્ા ંનડહતર લેર ફી લાગુ થશ.ે જો તમે ઇ-સાઇકલ પરત કરવામા ંડનષ્ફળ જાવ તો 

અમ ેવધ ુકાયાવાહી કરવાનો અડધકાર અનામત રાખીએ છીએ. 

 

8. સમસ્યાઓ અન ેસમારકામ (ડરપેસા) 

 

8.1. જો તમ ેઇ-સાઇકલ સાથે કોઈ સમસ્યા અનુભવો તો કૃપા કરી વહેલામાં વહેલી તકે સુરડક્ષત હોય તયાર ેઇ-

સાઇકલનો ઉપયોગ બંધ કરો અને અમને કોઈ ડવલંબ વગર જાણ અહી ંકરો: (a) 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org પર, (b) તમારા કાયાસ્થળે જો તમે TIER ઇ-સાઇકલ 

લીધી હોય; અથવા (c) ઇવાન્સ સાઇકલ્સ (Evans Cycles) ના ંસ્થળે જણાવો જ્ાથંી તમે ઇ-સાઇકલ 

લીધી હતી જો તમે Evans Cycles મારફતે ઇ-સાઇકલ લીધી હોય. જો તમે આવી સમસ્યાઓ જણાવો 

નડહ તો, અમાર ેતે મારે તમન ેજવાબદાર માનવા પિી શકે. 

 

8.2. અમ ેશક્ય હોય તયાં, ઇ-સાઇકલને ડરપેર કરાવવા અથવા તબદીલી ઇ-સાઇકલ મળેવવા વ્યાજબી પ્રયત્નો 

કરીશુ,ં ડસવાય કે: 

8.2.1. પં્ચર ડરપેર કરાવવું હોય અથવા ચેઇન ઊતરી ગઈ હોય (માત્ર TIER-ડસવાયની ઇ-સાઇકલ્સ) 

અથવા સેિલ અનુકૂળ કરવાના હોય, જ ેતમે વ્યાજબી ધોરણ ેતમારી જાતે કરી શકો છો; અથવા 

8.2.2. તમારા દુરપયોગના પડરણામસ્વરૂપે નુકસાન થાય. 

 

8.3. જો તમ ેતમારા કાયાસ્થળેથી TIER ઇ-સાઇકલ ઉછીની લતેા હો તો, તમાર ેઊતરી ગયલેી ચેઇન ફરીથી ડફર 

કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ નહી.ં  તેન ેબદલ,ે તમાર ેતમારી બાઇક તમારા કાયાસ્થળે પરત કરવી જોઇએ 

અન ે/ અથવા અમને અહી ંઇમેઇલ મોકલવો જોઇએ: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org અથવા તમારા કાયાસ્થળે અમારા પ્રડતડનડધન ે

જણાવવું જોઇએ કે ચઇેન ફરીથી ડફર કરવાની જરૂર છે. TIER ઇ-સાઇકલ્સમા ંનક્કર રબર રાયસા હોય છે 

અન ેતેમા ંપં્ચર પિશ ેનહી.ં 

 

9. અકસ્માત / નકુસાન પામેલી, ખોવાયેલી કે ચોરાયેલી ઇ-સાઇકલ્સ 

 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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9.1.  તમાર ેકોઈ નકુસાન પામેલી, ખોવાયેલી કે ચોરાયેલી ઇ-સાઇકલ્સની જાણ (વહેલામાં વહેલી તકે) અમને 

અહી ંઇમેઇલ મોકલીને કરવી રહી: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org અથવા ઇવાન્સ 

સાઇકલ્સના સ્થળે જ્ાથંી તમે ઇ-સાઇકલ લીધી હોય, જો તમે ઇવાન્સ સાઇકલ મારફતે તે ઉછીની લો.  

 

9.2. ઇ-સાઇકલ ચોરી થવાના ડકસ્સામાં આ સ્કીમમા ંતમારી સામેલગીરી જણાવીને, તમાર ેઆની જાણ સૌથી 

નજીકના પોલીસ સ્રેશન ેકરવી રહી, અન ેતમાર ેઇડન્સિન્ર રફેરન્સ નંબર, તેમજ ઇ-સાઇકલ ચોરાઇ હોય તે 

સ્થળનો ફોરોગ્રાડફક પરુાવાની નકલ મેળવીને અમને ઇમેઇલથી મોકલવી રહી. 

 

9.3.  તમે ઇ-સાઇકલ લઇન ેજતા હો તે સમયે જો તમ ેકોઈ અકસ્માતમા ંસંિોવાયેલા હો, અથવા કોઈ વ્યડિને 

ઈજા કે વસ્તુને નુકસાન થય તો તમાર ેસુરડક્ષત લાગ ેતયાર ેઇ-સાઇકલનો ઉપયોગ કરવાનું રોકવું રહ્ુ ંઅને 

અમન ેઅકસ્માત અને કોઈ નકુસાનની જાણ અહી ંઇમેઇલ મોકલીન ેકરવી રહી: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org અથવા ઇવાન્સ સાઇકલ્સના સ્થળે જ્ાથંી તમ ેઇ-

સાઇકલ લીધી હોય, જો તમ ેઇવાન્સ સાઇકલ મારફતે તે ઉછીની લો. જો તમે નજીવી રક્કર સડહત, કોઈ 

રક્કર કે અથિામણમાં સંિોવાયેલા હો તો, આ સ્કીમમા ંતમારી સામેલગીરી જણાવીને, તમાર ેતેની જાણ 

પણ સૌથી નજીકના પોલીસ સ્રેશનમાં કરવી રહી, અને તમાર ેઅમન ેપોલીસ ઇડન્સિન્ર રફેરન્સ નંબરની 

નકલ મેળવીને અમને ઇમેઇલથી મોકલવી રહી. 

 

10. જવાબદારી અન ેવીમો 

 

10.1. તમે ઇ-સાઇકલ અને કોઇપણ સહાયક સાધનો ઉછીના લો તે દરડમયાન અમારી ડમલકત (અથવા 

અમારા ભાગીદારોની ડમલકત, લાગ ુપિે તે મુજબ) બની રહે છે. 

 

10.2. ઉછીની લો તે દરડમયાન અમ ેતમન ેપૂરી પાિેલી ઇ-સાઇકલ અને કોઈ સહાયક સાધનો ખોવાઇ 

જાય, ચોરાઇ જાય કે તેન ેનકુસાન થાય તે મારે તમે જવાબદાર રહો છો. 

 

10.3. અમે આ શરતો હેઠળ અમારા વ્યાજબી ડનયંત્રણ બહારની ઘરનાઓથી કારણભૂત અમારી 

ફરજોમાં થતો કોઈ ડવલંબ કે ડનભાવવામા ંડનષ્ફળતા મારે જવાબદાર નથી. 

 

10.4. અમે ચોક્કસ કાયાસ્થળો મારફતે ઉછીની લીધી હોય તે મારે, TIER (ડરયર) ઇ-સાઇકલ પર પરૂા 

પિાતા Qi (વાયરલેસ) ચાડજિંગ અને/અથવા મોબાઇલ ફોન હોલ્િસા બગિવા મારે કે તેની ડનષ્ફળતા મારે 

જવાબદાર નથી. 

 

10.5. એકવાર તમ ેઇ-સાઇકલ મેળવી લો એરલ,ે તે ઉછીની લેવાની શરૂઆતમા,ં તમ ેત્રણ-મડહનાનું 

સાઇકડલંગ UK સભ્યપદ (મફતમાં) મળેવશો, જમેા ંત્રાડહત પક્ષનો જવાબદારી વીમો સામેલ છે.  તમે 

તમારી ઇ-સાઇકલ મેળવો તેના રંૂક સમયમા ંસભ્યપદ ડવશે ડવગતવાર માડહતી મળેવશો. અમ ેઅમારી 

ડવવકેબડુિથી સભ્યપદ ઓફર સુધારવાનો કે રદ કરવાનો અડધકાર અનામત રાખીએ છીએ. પહેલેથી 

સાઇકડલંગ UK સભ્ય હોય તેવા સભ્યો આ સ્કીમ મારફતે ઇ-સાઇકલ ઉછીની મેળવવાના પડરણામસ્વરૂપે 

સભ્યપદમાં ડવસ્તરણ, વધારાનું સભ્યપદ કે વળતર મેળવશ ેનહી.ં  

 

11. િેરા સંરક્ષણ 

 

11.1. અમે તમારી અંગત માડહતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ તેનું સચંાલન અમારી ગોપનીયતા નીડત 

(ડલંક નીચે સમાવી છે) કર ેછે. અમ ેતમારી અંગત માડહતીનો ઉપયોગ જ ેરીતે કરીએ છીએ તે ડવશે માડહતી 

મેળવવા કૃપા કરી ગોપનીયતા નીડત કાળજીપૂવાક વાચંો. 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  
 

12. રદકરણ 

 

12.1. તમે ઇ-સાઇકલ ઉછીની મળેવવામા ંસુધારો કે રદ કરાવવા અમને અહી ંઇમેઇલ મોકલીને સપંકા  કરી 

શકો છોેઃ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org અથવા ઇવાન્સ સાઇકલ્સના સ્થળે પરત 

કરીને જ્ાથંી તમ ેઇ-સાઇકલ લીધી હોય, જો તમે ઇવાન્સ સાઇકલ મારફતે તે ઉછીની લો.  

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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12.2. સ્કીમ ચાલ ુરહેવા સુધી તમારં ઉછીનું લવેાનું શરતી રહે છે. સ્કીમ સમાપ્ત થતા સુધી સડહત (પણ 

એરલુ ંજ સીડમત નથી), અમ ેકોઇપણ કારણસર તમન ેઉછીનુ ંઆપેલુ ંતાતકાડલક રદ કરી શકીએ. જો તમન ે

ઉછીનુ ંઆપેલુ ંરદ થાય તો, તમાર ેતમારા બડુકંગ કન્ફમશેનમાં જણાવેલા સ્થળે ઇ-સાઇકલ અમન ેડવના 

ડવલંબ ેપરત કરવી રહી. 

 

13. ફડરયાદો 

 

13.1. જો તમને આ શરતો કે તમાર ેઉછીનું લવેા ડવશ ેકોઇ પ્રશ્નો હોય, અથવા તમ ેફડરયાદ કરવા ઇચ્છો 

તો, કૃપા કરી અમારો સંપકા  અહી ંઇમેઇલથી કરો: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 

 

14. અપિેટ્સ 

 

14.1. અમે આ શરતો સમયાંતર ેઅદ્યતન કરીએ તેવુ ંબની શકે. 

 

15. અન્ય 

 

15.1. તમાર ેતમારા સરનામામાં કોઈ ફેરફાર કે તમારી ડવગતોમા ંબીજી કોઈ અદ્યતન માડહતીની જાણ 

વ્યવહારં હોય એરલી વહેલામા ંવહેલી તકે અમન ેઅહી ંઇમેઇલ મોકલીને કરવી રહી: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org અથવા ઇવાન્સ સાઇકલ્સના સ્થળે જ્ાથંી તમ ેઇ-

સાઇકલ લીધી હોય, જો તમ ેઇવાન્સ સાઇકલ મારફતે તે ઉછીની લો. 

 

15.2. તમે અને અમારા ડસવાય બીજી કોઈ વ્યડિ આ કરાર સાથે પક્ષકાર બનતી નથી. અન્ય કોઈ 

વ્યડિ પાસે આમાનંા કોઈ ડનયમો લાગ ુકરવા કોઈ અડધકારો રહેશ ેનહી.ં 

 

15.3. તમે આ શરતો હેઠળ તમારા કોઈ અડધકારો બીજી કોઈ વ્યડિને તબદીલ કે ફાળવી ન શકો તેવુ ં

બની શકે. 

 

15.4. જો આ શરતોની કોઈ જોગવાઇ અમાન્ય કે લાગ ુકરવામાં અશક્ય ઠારવવામાં આવે તો, તે 

જોગવાઇ કાઢી નાખવામાં આવશ ેઅને બાકીની જોગવાઇઓ કાયદા હેઠળ સપંૂણા પ્રમાણમાં અમલી 

બનાવાશ.ે 

 

15.5. આ શરતો હેઠળ કોઈ અડધકાર કે જોગવાઇ લાગુ કરવામા ંડનષ્ફળતાથી આવા અડધકાર કે 

જોગવાઇની માફીનું ડનમાાણ થશ ેનહી.ં  

 

15.6. જો શરતોનું બીજી કોઈ ભાર્ામા ંભાર્ાંતર કરવામાં આવે અન ેશરતોની આવડૃિઓ વચ્ચે કોઈ 

અસંગતતા હોય તો, આમા ંઅંગે્રજી આવડૃિન ેઅગ્રતા આપવામાં આવશ.ે 

 

15.7. આ શરતો ઇંડગ્લશ અન ેવૅલ્સ કાયદાથી સચંાડલત થશ ેઅને આ શરતોના સંદભામાં આપણાં વચ્ચ ે

કોઈ ડવવાદોની સનુાવણી ઇંડગ્લશ અને વૅલ્સ કોરામાં થશ.ે 
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