La factura de compra: una
bona garantia
Quan compreu una bicicleta nova, demaneu una
factura
amb
les
dades
descriptives.
Conserveu la factura i anoteu el número de sèrie
de la bicicleta -situat a sota de la caixa dels
pedals-per poder-la recuperar en cas de robatori.
Guardeu també una fotografia de la bicicleta.
Si compreu la bicicleta de segona mà,
complimenteu un contracte de compra-venda. Hi ha
un model gratuït a la vostra disposició a la caserna
de
la
Policia
Local.

Registreu la vostra
bicicleta
Inscriviu la vostra bicicleta en el Registre Municipal
de Bicicletes a les dependències de la Policia en
horari de tardes de dilluns a divendres. El registre
permet identificar una bicicleta amb el propietari i
perseguir el robatori. És gratuït i voluntari. Cal omplir
un formulari i acreditar la titularitat amb un tiquet o
factura de compra. Si la compreu de segona mà,
haureu d'omplir un contracte de transferència entre
particulars, facilitat per la Policia. Per fer el registre
de la bicicleta, cal portar-la físicament.

Com tenir la bicicleta
segura?
Procureu deixar la bicicleta a la vista de tothom.
Feu servir els aparcaments de bicicletes que
disposa la localitat a la via pública.
Si no trobeu aparcament, feu servir un punt fix
A la nit, no la deixeu al carrer. Pugeu-la a casa.
Utilitzeu els aparcaments segurs o de cotxes.

Com lligar-la?
Una bona tanca:
la millor amiga de la
bicicleta

Lligueu-la sempre i bé
Lligueu sempre la bicicleta, encara que sigui per
un minut, pot ser temps suficient perquè la robin.

Bicicletes de segona mà
Si compreu una bicicleta de segona mà, vigileu que
no us enganyin. Pot ser robada o estar en mal estat.
Per
això
cal
tenir
en
compte:
Compreu la bicicleta en un comerç de bicicletes i
demaneu la factura on hi ha de constar el número
de sèrie i les vostres dades personals.
Si compreu la bicicleta a un particular o a un comerç
que
no
sigui
de
bicicletes:
-porteu-la prèviament a un comerç perquè facin una
valoració del cost de la reparació.
-redacteu una declaració de compra-venda amb
les dades del venedor, del comprador i les dades i
el número de sèrie de la bicicleta.
-si és un comerç, demaneu una factura amb el
número
de
sèrie
de
la
bicicleta.

És bàsic lligar el quadre de la bicicleta a
l'aparcament a un punt fix, i si es pot, la roda de
davant
i
la
de
darrere.
Passeu el cadenat pel quadre, el punt fix
(aparcament, senyal de trànsit, fanal...) i la roda de
d
a
v
a
n
t
.
Si el cadenat no arriba a agafar-ho tot, lligueu el
quadre
amb
el
punt
fix.
Feu servir una segona tanca per lligar la roda de
darrere i una petita per lligar el seient.
Millor deixeu-la en un lloc a la vista de tothom.
Feu servir aparcaments segurs quan la
bicicleta estigui aparcada molta estona.

Alerta amb els diferents models i graus de
seguretat. Penseu en la tanca com si fos una part
de
la
vostra
bicicleta!

a

Per a més informació, podeu demanar consell
la
vostra
botiga.

