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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ - ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

22 ਦਸੰਬਰ 2022 

ਲਾਈਵ 

 

1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

 

1.1. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਸਕੀਮ ("ਸਕੀਮ") ਦੇ ਅਧੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 

ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੱਕ ਇਲੈਕਨਟਿਕ ਸਾਇਕਲ ("ਈ-ਸਾਇਕਲ") ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 

ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼  ੇ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ।  

 

1.2. ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗ ੇਅਤ ੇਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ 

ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹ ੋਗਏ ਹਾਾਂ।   

 

1.3. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਕਈੋ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਿ (ਲਾਈਟਾਾਂ, ਤਾਲੇ, ਹੈਲਮੇਟ, ਚਾਰਜਰ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ 

ਕਰਜ਼ ਾ 1 ਮਹੀਿੇ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ ਤਕੱ ਿਹੀ ਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁਫਤ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

1.4. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਤ ੇਲੈ ਕੇ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਬੁਨਕੰਗ ਪਿਬੰਧਿ ਨਸਸਟਮ 'ਤ ੇਸੰਬੰਨਧਤ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ("ਸ਼ਰਤਾਾਂ") ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾਾਂ ਿਾਲ ਬਾਨਧਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ 

ਹੋ। 

 

1.5. ਵੱਖਰ ੇਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਾਂਗ,ੇ ਨਕਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ 

ਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ।   

 

1.6. ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਧਆਿ ਨਦਓ ਨਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 

ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।    

 

2. ਸਾਡੇ ਬਾਰ ੇਅਤ ੇਸਕੀਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

 

2.1. ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਇਕਨਲਸਟਜ਼' ਟਨੂਰੰਗ ਕਲੱਬ (ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਚ) ਹਾਾਂ, ਕੰਪਿੀ ਿੰਬਰ 25185 ਦੇ ਿਾਲ 

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤ ੇਵੇਲਜ਼ ਨਵਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤ ੇਰਨਜਸਟਰਡ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤ ੇਵੇਲਜ਼ ਨਵਚ ਚੈਨਰਟੀ ਿੰਬਰ 1147607 

ਿਾਲ ਅਤ ੇਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਵਚ ਚੈਨਰਟੀ ਿੰਬਰ SC042541 ਿਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਨਜਸਟਰਡ ਹਾਾਂ, ਨਜਸਦਾ 

ਰਨਜਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਰਕਲੈਂਡਜ਼, ਰੇਲਟਿ ਰੋਡ, ਨਗਲਡਫੋਰਡ, ਸਰੀ GU2 9JX ("ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ") ਨਵਖੇ ਹੈ। 

 

2.2. ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਿਤਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਅਤ ੇਸਮਝ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰੂ 

ਤੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਹ।ੈ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਿੰੂ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਨਵਭਾਗ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ ਹਿ। 

 

2.3. ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਸਕੀਮ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਇੱਥੇ 

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 

3. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ 

 

3.1. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿਾ੍ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ: 

 

3.1.1. 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਧਆਿ ਨਦਓ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਈ-ਹੱਬ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੰਦੇ ਹਿ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਪਆਾਂ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਹੋਵ ੇਨਜਸ ਿੰੂ 

ਮਾਨਪਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਨਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); 

 

3.1.2. ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਾਇਕਨਲਸਟ ਹੋਵ;ੋ  

 

3.1.3. ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੰੁਮਰਾਹਕੁੰਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਸੰਪੂਰਿ ਹ;ੈ 
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3.1.4. ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਦਓ ਅਤ ੇਇਸਿੰੂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹਵੋੇ, ਸਾਡੇ ਿਾਲ 

ਰਨਜਸਟਰ ਹੋਵੋ ਅਤ ੇ(ਨਕਸੇ ਵੀ ਯਗੋਤਾ ਲੋੜਾਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਸਮੇਤ) ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਿਵਾਨਿਤ ਹੋਵ ੋਅਤੇ ਇਕੱ 

ਬੁਨਕੰਗ ਰਸੀਦ ਕੀਤੀ ਹਵੋੇ; ਅਤ ੇ

 

3.1.5. ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿਾਲ ਸਨਹਮਤ ਹਵੋੋ। 

 

3.2. ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ, ਈ-ਸਾਇਕਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ 

ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

3.3. ਤੁਹਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਿ 'ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਡਰਾਈਨਵੰਗ 

ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਯੂਕੇ ਬਾਇਓਮੈਨਟਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪਰਨਮਟ (BRP), ਅਸਾਇਲਮ ਰਨਜਸਟਿੇਸ਼ਿ ਕਾਰਡ (ARC), 

ਗੈਰ-ਯੂਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਸੱਨਖਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਨਡਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਲਈ 

ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਇੱਕ ਸਟਾਫ / ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਆਈਡੀ ਪਾਸ); ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਯੂਨਟਨਲਟੀ ਨਬੱਲ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨਬੱਲ, ਬੈਂਕ 

ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਪਿਦਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ।  ਫੋਟ ੋਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 

ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀ ਿਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਿਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਨਦਖਾਉ ਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਬੱਲ, 

ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨਬੱਲ, ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ NHS 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ) 'ਤ ੇਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ ID ਜਾਾਂ 

NHS ਵਾਲੀ ਫੋਟ ੋID ਪਿਦਾਿ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਕੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਿਾਲ ਨਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ   

 

3.4. ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਈ-

ਸਾਇਕਲ ਸਾਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਿ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, 'ਤ ੇਨਿਯਤ ਨਮਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ("ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ")। 

 

3.5. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਿ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਨਮਤੀ ਦੇ 48 ਘੰਨਟਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਜਹਾ ਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਕੰਗ ਿੰੂ ਸਵੈਚਨਲਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

 

3.6. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਚਣੁਿ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਸਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਆੁਰਾ ਈ-

ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਨਫਨਟੰਗ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੰਿਦਾ ਹ ੈਨਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦਾ 

ਆਕਾਰ ਜਾਾਂ ਨਫਨਟੰਗ ਸਹੀ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਕਰਜ਼ ੇ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਨਕਸੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ 

ਨਕਸੇ ਨਵਕਲਪ ਿਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

3.7. ਪੈਰਾ 3.6 ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦਾ 

ਕਰਜ਼ ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। 

 

3.8. ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼  ੇਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ 'ਤੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਿ ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਇਹ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਸਨਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਚੰਗੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ ਹ।ੈ 

 

3.9. ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਨਥਤੀ ਨਵਚ ਨਜਵੇਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਹਿਾਾਂ 

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਿੁਸਾਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਨਚਤ ਨਘਸਾਵਟ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਨਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

3.10. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਨਵਚ ਈ-

ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।  ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

3.11. ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅਤੰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਮਤੀ, ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਸਥਾਿ 'ਤ ੇਈ-

ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈੋ ਵੀ ਸਮਾਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈ-

ਸਾਇਕਲ (ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ) ਸਾਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਦਿ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਵਾਪਸ 

ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਹਠੇਾਾਂ ਨਦੱਤੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 
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3.12. ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਿਤੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਸਕੀਮ ਦੀ ਨਮਆਦ ਲਈ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਈ-

ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ੈ(ਲਗਾਤਾਰ / ਆਵਰਤੀ / ਦਹੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁਨਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 

ਕਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)। 

 

3.13. ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪਿਨਕਨਰਆ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਕਰਜ਼ 

ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਕਰਜ਼  ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਲਈ ਅਨਗਆਤ ਰਪੂ ਨਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

3.14. ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ ਜਾਾਂ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਟਿਾਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ 

ਪਾਰਟਿਰ, ਸਟੀਅਰ (Steer), ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗੱ ੇਦੀ ਖੋਜ ਨਵਚ 

ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 

3.15. ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਕੰਗ ਦਾ ਪਿਬਧੰਿ ਕਰਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕੇ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ (ਧਾਰਾ 

10.5 ਦੇਖ)ੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ (ਧਾਰਾ 3.13 ਦੇਖੋ) ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਪੱਤਰ-ਨਵਹਾਰ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

4. ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ 

 

4.1.  ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

4.1.1. ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਕਾਿੰੂਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; 

4.1.2. ਹਾਈਵ ੇਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; 

4.1.3. ਸਾਰ ੇਟਿੈਨਫਕ ਸੰਕਤੇਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸਗਿਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ; 

4.1.4. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਸੜਕ ਉਪੱਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਇਸ ਨਵਚ ਹਰ 

ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਟਾਇਰ, ਬਿੇਕ, ਸੀਟ ਅਤ ੇਘਟੰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹਿ); 

4.1.5. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਅਤ ੇਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਾਲ ਕਰੋ; 

4.1.6. ਸਾਡੇ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਈ-

ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; 

4.1.7. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਨਲਥੀਅਮ ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ: ਸਾਡੇ ਜਾਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਪਿਦਾਿ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਚਾਰਨਜੰਗ ਨਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਾਰਜ 

ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ); ਬੈਟਰੀ ਿੰੂ ਬਹਤੁ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤਾਪਮਾਿਾਾਂ ਨਵਚ ਿਾ ਕੱਢੋ; ਬੈਟਰੀ ਿੰੂ ਿਾ ਡੇਗ ੋਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ 

ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਇਸ ਿਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਿਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਿੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਿਾ ਨਦਓ: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

4.1.8. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ; ਅਤ ੇ

4.1.9. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਨਵਚ ਿਾ ਹੋਵ ੇਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਿੇੜੇ ਿਾ ਹੋਵ ੋਤਾਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ : ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਰੱਖੋ, 

ਇੱਕ ਸਨਥਰ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਬੰਿ ਨਦਓ, ਅਤ ੇਪਿਦਾਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ 

ਲਾਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਤ ੇਲੈ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ 

ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਇੱਕ ਸਨਥਰ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਲਾਕ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

 

4.2.  ਈ-ਸਾਇਕਲ (ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ: 

4.2.1. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਅਣਗੌਨਲਆ ਜਾਾਂ ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਛੱਡਣਾ (ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 4.1.9 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਟਾਇਅਰ 

(TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ); 

4.2.2. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿੀ ਕਰੋ ਨਜਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਿ 

ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਪਿਦਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਨਲਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵਪਾਰਕ 

ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ; 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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4.2.3. ਇਸਿੰੂ ਵੇਚਣਾ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਣਾ, ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ 

ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ; 

4.2.4. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਵਗਾੜਿਾ ਜਾਾਂ ਭੰਿਣਾ; 

4.2.5. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਉਪੱਰ ਭਾਰ ਢੋਣਾ: 

(a) 250 ਪਾਉ ਾਂਡ (130 ਨਕ.ਗਿਾ.) - ਜਾਾਂ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਲਈ 242 ਪਾਉ ਾਂਡ (110 ਨਕ.ਗਿਾ.) ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਦੇ ਕੱੁਲ ਵਜ਼ਿ ਦੇ ਿਾਲ; 

(b) ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਵਚ ਇਕੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਿਾਲ; 

(c)  20 ਪਾਉ ਾਂਡ (10ਨਕ.ਗਿਾ.) - ਜਾਾਂ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਲਈ 13 ਪਾਉ ਾਂਡ (6 ਨਕ.ਗਿਾ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱੁਲ 

ਵਜ਼ਿ ਵਾਲੀ ਟਕੋਰੀ ਦੇ ਿਾਲ; 

(d) ਨਕਸੇ ਜਾਿਵਰ, ਬੱਨਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਾਲ; 

4.2.6. ਖ਼ਤਰਿਾਕ, ਜੋਖ਼ਮ ਪੂਰਿ ਜਾਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਜਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਨਜਸਦੀ ਕਾਿੰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਹੀ ਹੈ; 

4.2.7. ਰੇਨਸੰਗ ਜਾਾਂ ਸਟੰਟ ਜਾਾਂ ਨਟਿਕ ਰਾਈਨਡੰਗ ਲਈ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ; 

4.2.8. ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਅਧੀਿ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ; 

4.2.9. ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ; 

4.2.10. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਤੋੜਿਾ ਜਾਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਿਾ (ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ); 

4.2.11.  ਈ-ਸਾਇਕਲ ਨਵਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਾਂ ਟਿੇਲਰ ਜੋੜਿਾ ਜਾਾਂ ਬਿੰਣਾ; 

4.2.12.  ਅਪਰਾਨਧਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; 

4.2.13.  ਸਮਾਜ-ਨਵਰੋਧੀ ਨਵਵਹਾਰ ਲਈ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਿਾਲ ਜੋ 

ਦਨੂਜਆਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ, ਚੇਤਾਵਿੀ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਾਂ ਪਿੇਸ਼ਾਿੀ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਬਣਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹ)ੈ; 

ਅਤ ੇ

4.2.14.  ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਛੱਡਣਾ ਨਜੱਥੇ ਇਹ ਨਕਸੇ ਜਿਤਕ ਮਾਰਗ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਾਇਕਲ ਲੇਿ 

ਜਾਾਂ ਸੜਕ ਨਵਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪਵ।ੇ 

 

5. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ 

 

5.1. ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 3.11 (ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿ) ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਦੇ ਅਤੰ ਤੱਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ 

ਸਾਿੰੂ ਵਾਪਸ ਿਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਵਾਪਸ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 

ਤੋਂ ਹਰ ਨਦਿ ਲਈ £50 ਦੀ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਿ ਦੀ ਫੀਸ (“ਦੇਰ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੀਸ”) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਜੇਕਰ ਸਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਮੁੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ £200 ਦੀ ਨਰਕਵਰੀ 

ਫੀਸ (“ਨਰਕਵਰੀ ਫ਼ੀਸ”) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੀਸ £1,500 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ

ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਦੀ ਨਮਤੀ ਿੰੂ ਜਾਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੀਹ (30) 

ਨਦਿ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੋਏ, ਿੰੂ ਕਰਜ਼  ਵਜੋਂ ਮੰਗ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਯੋਗ ਹਵੋੇਗੀ। 

 

5.2. ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤ ੇਨਰਕਵਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਵਸੂਲੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤ ੇ

ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਜਾਾਂ ਵਾਪਸ ਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਆਪਣ ੇਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ, 

ਇਸ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਰੁਧੱ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਪੁਨਲਸ ਿੰੂ ਅਪਰਾਨਧਕਤਾ ਦੇ ਨਕਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇਮੁੜ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

 

6. ਸੁਰੱਨਖਆ 

 

6.1. ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ ਨਕ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤ ੇਆਿੰਦਦਾਇਕ ਅਿੁਭਵ ਹੋਵੇ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਾਂ 4.1 ਅਤ ੇ4.2 ਨਵਚ ਦੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੰੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਿ ਅਤ ੇਸਾਵਧਾਿੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਅਸੀ ਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਨਦੰਦੇ 
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ਹਾਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਿਦਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈਲਮੇਟ ਪਨਹਿੋ ਅਤ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ (ਪਿਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

ਢਕੁਵੇਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਉਪਕਰਿਾਾਂ ਅਤ ੇਕਪਨੜਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਅਤ ੇਸੁਰੱਨਖਆ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

6.2. ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹਿ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ ੋਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਇਕਲ 

ਸਵਾਰ ਹ ੋਜੋ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮੇੰਵਾਰੀ ਿਾਲ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ ੋ

ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੋਅਤ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇਸਵਾਰੀ 

ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 

7. ਬੇਦਖਲੀ ਅਤ ੇਮੁਅੱਤਲੀ 

 

7.1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਾਾਂ। 

 

7.2. ਨਜੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿਾ (ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ) ਅਪਰਾਨਧਕ ਪਿਨਕਰਤੀ ਦਾ ਹਵੋੇਗਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਿੰੂ 

ਪੁਨਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੁਨਲਸ ਿੰੂ ਸੰਬੰਨਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਪੁਨਲਸ 

ਦਆੁਰਾ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਨਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਚ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕੀਮ ਨਵਚ ਨਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

7.3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਨਖਆ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਕਰਜ਼  ੇ

ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਾਂਗ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਿ 'ਤ ੇਸਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ (ਅਤ ੇਕੋਈ 

ਵੀ ਸਮਾਿ) ਵਾਪਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਦੇਰੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇਗੀ। . ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ 

ਵਾਪਸ ਕਰਿ ਨਵਚ ਅਸਫਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

8. ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਅਤ ੇਮੁਰੰਮਤ 

 

8.1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਨਸਆ ਆਉਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ 

ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋਵ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦਓ ਅਤੇ ਨਬਿਾਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਿੰੂ ਇੱਥੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ: (a) 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org, (b) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ 

ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤ;ੇ ਜਾਾਂ (c) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦੇ 

ਸਥਾਿ 'ਤ ੇਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਸਾਿੰੂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

8.2. ਨਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਨਚਤ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਨਸਵਾਏ: 

8.2.1. ਪੰਕਚਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਾਂ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਚੇਿ (ਨਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਟੀਅਰ ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ 'ਤ)ੇ ਜਾਾਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜੋ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ;ੋ ਜਾਾਂ 

8.2.2. ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿੁਕਸਾਿ। 

 

8.3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਬਿਾਾਂ ਉਤਰੀ 

ਹੋਈ ਚੇਿ ਿੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਨਫੱਟ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ 

ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਸਾਿੰੂ ਇਸ 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਸਾਡੇ ਪਿਤੀਨਿਧੀ ਿੰੂ ਦੱਸੋ ਨਕ 

ਚੇਿ ਿੰੂ ਮੁੜ ਨਫਟੱ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਨਵਚ ਠੋਸ ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਇਹ 

ਪੰਕਚਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ। 

 
 

9. ਦਰੁਘਟਿਾਵਾਾਂ / ਿੁਕਸਾਿ, ਗੁਆਚੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਹਈੋਆਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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9.1.  ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਗੰੁਮ ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ ਦੀ ਸਾਿੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  

 

9.2. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਚ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਯੋਜਿਾ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਸੂਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਸ਼ਿ ਿੰੂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੰੂ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ 

ਿੰਬਰ (ਘਟਿਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿੰਬਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਕ ੇਪਿਦਾਿ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ 

ਫੋਟੋਗਿਾਨਫਕ ਸਬੂਤ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਨਜੱਥੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। 

 

9.3.  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਦਰੁਘਟਿਾ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 

ਿੁਕਸਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਿੰੂ ਦਰੁਘਟਿਾ ਅਤ ੇਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਹੋਏ ਨਕਸੇ ਵੀ ਿੁਕਸਾਿ ਬਾਰ ੇਇੱਥੇ ਈਮੇਲ 

ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਨਚਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 

ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-

ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਟੱਕਰ ਨਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਕਈੋ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਿਾ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਨਲਸ ਸਟੇਸ਼ਿ ਿੰੂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਿਾਾਂ ਿੰੂ ਸਕੀਮ 

ਨਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪੁਨਲਸ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਿੰਬਰ (ਘਟਿਾ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਿੰਬਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿੀ ਅਤ ੇਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

10. ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤ ੇਬੀਮਾ 

 

10.1. ਕਰਜ਼ ੇ ਦੌਰਾਿ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਿ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਾਂ ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਵੋੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਦੀ 

ਸੰਪਤੀ) ਬਣ ੇਰਨਹੰਦੇ ਹਿ। 

 

10.2. ਈ-ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬਧੰਤ ਸਮਾਿ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਦੀ 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਗੰੁਮਸੁ਼ਦਗੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ।ੋ 

 

10.3. ਇਿ੍ਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਸਾਡੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਨਵਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਾਂ 

ਪਿਦਰਸ਼ਿ ਨਵਚ ਦੇਰੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਵਚ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਲਈ 

ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਾਂ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ। 

 

10.4. ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਸਥਾਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਨਜ਼ ਆਾਂ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਟਾਇਅਰ (TIER) ਈ-ਸਾਇਕਲਾਾਂ 'ਤੇ ਪਿਦਾਿ 

ਕੀਤੇ ਗਏ Qi (ਵਾਇਰਲੱੈਸ) ਚਾਰਨਜੰਗ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਿ ਹਲੋਡਰਾਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਾਂ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾਾਂ 

ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ। 

 

10.5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਿੰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ ਨਵਚ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਤਿੰ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦੀ 

ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕ ੇਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ (ਮੁਫ਼ਤ) ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਆਪਣਾ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਬਾਰ ੇਨਵਸਨਤਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋਗ।ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੰੂ ਸੋਧਣ ਜਾਾਂ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਿੰੂ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਯੂਕ ੇਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿੰੂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਿ ਇਕੱ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਨਵਚ 

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਿ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਜਾਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਹੀ ਾਂ ਨਮਲੇਗਾ।  

 

11. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਨਖਆ 

 

11.1. ਸਾਡੀ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਿੀਤੀ (ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤਾ ਨਲੰਕ) ਇਸ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਨਿਯੰਨਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਿੀਯਤਾ ਿੀਤੀ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਿਾਲ ਪੜੋ੍। 

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

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
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12. ਰੱਦ ਕਰਿਾ 

 

12.1. ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਾਲ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਜਾਾਂ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ ੈਇਵਾਿਜ਼ ਿੰੂ ਆਪਣਾ 

ਈ-ਸਾਇਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਿੰੂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

12.2. ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣ 'ਤ ੇਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ 

ਕਰਜ਼ ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਨਜਸ ਨਵਚ ਸਕੀਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਾ (ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀ ਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਨਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਕੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਕ ਨਵਚ ਦੱਸੇ ਸਥਾਿ 'ਤ ੇਨਬਿਾਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤ ੇਸਾਿੰੂ 

ਈ-ਸਾਇਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

13. ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ 

 

13.1. ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ੇ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਈੋ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

14. ਅੱਪਡੇਟ 

 

14.1. ਅਸੀ ਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਨਿਯਮਾਾਂ ਿੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

15. ਹੋਰ 

 

15.1. ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ ੇਪਤ ੇਨਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਨਵਆਾਂ ਨਵਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਅਪੱਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸਾਿੰੂ ਇਥੇੱ ਈਮੇਲ 

ਕਰਕ ੇਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ  

bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਇਵਾਾਂਸ ਸਾਇਕਲਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਨਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਈ-ਸਾਇਕਲਜ਼ ਿੰੂ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

 

15.2. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਵਚ ਇੱਕ ਨਧਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ 

ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਨਕਸੇ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦਾ ਕਈੋ ਅਨਧਕਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

15.3. ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਆਪਣੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਿੰੂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੰੂ ਹਸਤਾਾਂਤਨਰਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਜਾਾਂ ਸੌਂਪ ਿਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

15.4. ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਿੰੂ ਅਵੈਧ ਜਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਨਵਵਸਥਾ ਿੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿਬੰਧਾਾਂ ਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿ ਦੇ ਅਧੀਿ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

 

15.5. ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ ਪਿਬੰਧ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਨਵਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਨਜਹੇ ਅਨਧਕਾਰ ਜਾਾਂ 

ਪਿਬੰਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿੰੂ ਸਥਾਪਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗੀ।  

 

15.6. ਜੇਕਰ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਨਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਅਿੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਾਂ ਨਵਚ ਕਈੋ 

ਅਸੰਗਤਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

15.7. ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਵੈਲਸ਼ ਕਿੰੂਿ ਦਆੁਰਾ ਨਿਯਤੰਨਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਸਾਡੇ ਨਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਵੀ ਨਵਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਵੈਲਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਨਵਚ ਸੁਨਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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