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სს ტერაბანკის საზაფხულო კამპანიის „ტერაბაიკის“ ფარგლებში ველოსიპედის გამოყენების წესები და პირობები 

1. ზოგადი ნაწილი 

1.1 წინამდებარე წესები და პირობები (შემდგომში 

„პირობები“) წარმოადგენს ძირითად შეთანხმებას 

(შემდგომში „შეთანხმება“) მომხმარებელსა და სს 

„ტერაბანკს“ (შემდგომში „ბანკი“) შორის სს ტერაბანკის 

საზაფხულო კამპანიის „ტერაბაიკში“ მონაწილეობასთან 

დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს ბანკის 

ბრენდირებული ველოსიპედებით სარგებლობას და 

გამოყენების უფლების მინიჭებას ამ პირობებით 

განსაზღვრული წესით. 

1.2 წინამდებარე შეთანხმებით მომხმარებელი იღებს 

ვალდებულებას იმოქმედოს ქვემოდ მოცემული წესების 

და პირობების შესაბამისად. თუ მომხმარებელი არ 

ეთანხმება წინამდებარე შეთანხმების პირობებს, არ უნდა 

ისარგებლოს ბანკის აქციის ფარგლებში მონიჭებული 

უფლებამოსილებებით.  

1.3 მომხმარებლის მიერ ბანკის ბრენდირებული 

ველოსიპედებით სარგებლობა და გამოყენება ჩაითვლება 

წინამდებარე პირობებზე მომხმარებლის უპირობო 

თანხმობად და უთანაბრდება წერილობით 

ხელშეკრულებას. 

1.4 ბანკი უფლებამოსილია შეცვალოს წინამდებარე 

პირობები ნებისმიერ დროს. ამგვარი ცვლილებები 

ძალაში შევა ბანკის ვებ გვერდზე www.terabank.ge მათი 

გამოქვეყნებისთანავე. 

1.5 წინამდებარე პირობები შეიცავს მნიშვნელოვან 

ინფორმაციას კამპანიაში ჩართული მომხმარებლის 

უფლებება-მოვალეობების, ველოსიპედით 

სარგებლობის, მოძრაობისა და უსაფრთხოების შესახებ.  

1.6 მომხმარებელი ვალდებულია დაწვრილებით და 

გულდასმით გაეცნოს ამ პირობებს და ზედმიწევნით 

დაიცვას მისი მოთხოვნები. 

1.7 ბანკი იხსნის პასუხისმგებლობას მომხმარებლის 

მხრიდან პირობების დაუცველობით გამოწვეულ 

შედეგებზე. 

2. მოთხოვნები მომხმარებლისადმი 

2.1 წინამდებარე პირობებზე თანხმობით, მომხარებელი 

ადასტურებს, რომ:  

 არის არანაკლებ 18 წლის და აქვს სათანადო 

უფლებამოსილება დაეთანხმოს წინამდებარე 

პირობებს 

 მის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია არის 

სრული, ზუსტი და უტყუარი; 

 ფლობს ველოსიპედის გამართულად მართვის უნარ-

ჩვევებს. 

3. ტერმინთა განმარტება 

3.1  წინამდებარე შეთანხმებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ 

შემდეგი მნიშვნელობა: 

ბანკი - სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 204546045), 

რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის 

გამზ. N3; ელ. ფოსტი მისამართი: info@terabank.ge; ტელ: (32) 

2550000; 

ფილიალი - ბანკის სტრუქტურული ერთეული, რომლის 

საშუალებითაც შესაძლებელია კამპანიაში ჩართვა და რომლის 

ადგილმდებარეობის მიხედვითაც შესაძლებლია ველოსიპედის 

მიღება/დაბრუნება; 

მომხმარებელი - ბანკის კლიენტი (ბანკში ანგარიშის მქონე)  

ნებისმიერი სრულწლოვანი ფიზიკური პირი, რომელიც 

დაეთანხმება წინამდებარე  პირობებს და ამ პირობებით 

განსაზღვრული წესით ჩაერთვება კამპანიაში;  

კამპანია -  ბანკის მიერ ორგანიზებული წამახალისებელ, 

არამომგებიან ღონისძიებათა ერთობლიობა, „ტერაბაიკი“, 

რომელიც იწყება 2018 წლის 13 ივნისს და სრულდება 2018 წლის 

15 აგვისტოს და რომელიც გულისხმობს კაპანიაში ჩართული 

მომხარებლების  მიერ ბანკის  ველოსიპედით თავისუფალ 

სარგებლობას თბილისის მაშტაბით.       

ველოსიპედი - ბრენდირებული სატრანსპორტო საშუალება, 

რომელიც დროებით სარგებლობაში გადაცემა აქციის მონაწილე 

მომხმარებელს და რომლის ძირითადი მახასიათებლებია: მარკა: 

CTM წელი: 2018 

აღჭურვილობა - ველოსიპედის ძირითადი შემადგენილი 

ნაწილების და დამხმარე მოწყობილობების ერთობლიობა, 

რომელიც აუცილებელია ველოსიპედის სათანადო 

გამოყენებისათვის და რომელიც ემსახურება ველოსიპედის 

გამართულ მუშაობას, მგზავრის უსაფრთხოებას, ველოსიპედის 

დაცვას დაზიანებისაგან/დაკარგვისაგან/უნებართვო 

გამოყენებისაგან და სხვა; 

სარგებლობა - მომხმარებლის დროებითი უფლება ამ 

შეთანხმებით დადგენილი პირობებით ფლობდეს და 

სარგებლობდეს ველოსიპედზე და რომელიც მოიცავს დროს 

ველოსიპედის გადაცემიდან მისი სათანადო დაბრუნების 

მომენტამდე;  

რისკი - ნებისმიერი საფრთხე, საშიშროება, შეფერხება, 

გონივრული მოლოდინი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს 

მომხმარებლის ან მესამე პირის/პირთა ფიზიკური დაზიანება, 

ქონების დაზიანება, ფინანსური დანაკარგი, გადაადგილების 

ხელშეშლა, მოძრაობის გართულება, ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობა და სხვა.       

ბარათი - ბანკის მიერ გამოშვებული სპეციალური პლასტიკური 

ბარათი, რომელიც გადაეცემა კამპანიაში ჩართულ 

მომხმარებელს და რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

ველოსიპედით სარგებლობა.  
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აპარატი - სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც 

განთავსებულია სადგომთან და მომხმარებლის ბარათის 

გამოყენებით იძლევა ველოსიპედის ნომერსა და საკეტის 

ერთჯერად კოდს.   

საკეტი - ველოსიპედის აღჭურვილობის ნაწილი, ერთგვარი 

მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ველოსიპედის სადგომზე 

გასაჩერებლად და უზრუნველყოფს მის დაცულობას 

თვითნებური სარგებლობისაგან. 

კოდი - ველოსიპედის აღჭურვილობის ნაწილი, ციფრთა 

ერთჯერადი კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება საკეტის 

გასახსნელად და ჩასაკეტად. ყოველი სპეციალური კოდის 

შერჩევას და დაკავშირებას კონკრეტულ ველოსიპედთან 

ახორციელებს ბანკი. 

სადგომი - ველოსიპედის გასაჩერებლად მოწყობილი 

სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი, რომელიც აღჭურვილია 

შესაბამისი საგნებით; 

დრო - კალენდარული დროის ის მონაკვეთი რა დროსაც ბანკი 

ახორციელებს კამპანიას.  

 

4. მომხმარებლის რეგისტრაცია 

 

4.1 ბანკის კამპანიაში მომხმარებლის ჩასართავად:  

(ა) მომხმარებელი უნდა იყოს ან გახდეს ბანკის კლიენტი 

(ფლობდეს საბანკო ანგარიშს). საბანკო ანგარიშის გახსნა 

შესაძლოა ბანკის ნებისმიერ ფილიალში/სერვისცენტრში.  

(ბ) მოითხოვოს კომპანიაში რეგისტრაცია, ბანკის შემდეგ ერთ-

ერთ ფილიალში: 

 თბილისი, პეკინის გამზირი N24ა 

 თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი N3 

 თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N148 

 თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი N60 

 თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N43 

 

4.2 მომხმარებელს რეგისტრაციის შემდეგ გადაეცემა ბარათი. 

4.3 რეგისტრაციის და ბარათის მიღების შემდეგ მომხმარებელს 

შეუძლია დაიწყოს წინამდებარე პირობების შესაბამისად 

ბანკის  ველოსიპედის გამოყენება.   

4.4 ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან 

შეწყვიტოს კამპანიაში მომხმარებლის მონაწილეობა. 

 

5. ველოსიპედით სარგებლობა 

 

5.1 მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ველოსიპედით, 

რომელიც განთავსებულია ბანკის შემდეგი ფილიალების 

ახლომდებარე სადგომებზე:  

 თბილისი, პეკინის გამზირი N24ა 

 თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი N3 

 თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N148 

 თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი N60 

 თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N43 

5.2 ველოსიპედის სადგომიდან მოსახსნელად/გასაყვანად 

საჭიროა ბარათის და სადგომთან განთავსებული 

აპარატის გამოყენება კოდის მისაღებად. ველოსიპედის 

სარგებლობისათვის შემდეგი მოქმედების 

განხორცილებაა საჭირო:  

 დაადეთ ბარათი სადგომზე განთავსებულ აპარტს და 

აირჩიეთ ღილაკი „გაყვანა“; 

 დაელოდეთ მობილურ ტელეფონზე ბანკისაგან მოკლე 

ტექსტური შეტყობინების მიღებას; 

 მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მომხმარებელს 

გადაეცემა გასაყვანი ველოსიპედის ნომერი, გაყვანის 

დრო, საკეტის კოდი და ველოსიპედის დაბრუნების 

დრო.    

5.3 ველოსიპედით სარგებლობამდე, მომხმარებელემა 

ყურადღებით უნდა შეამოწმოს არის თუ არა 

ველოსიპედი გამართულ მდგომარეობაში, მათ შორის და 

არამხოლოდ ყურადღება მიაქციოს, მექანიკურ 

დაზიანებებს, საბურავების სიმრთელეს და წნევას, 

მუხრუჭების, სავარძლის და საჭის გამართულობას, სხვა 

შესაძლო მექანიკურ დაზიანებებს.   

5.4 ნებისმიერი სახის დაზიანების/გაუმართაობის აღმოჩენის 

შემთხვევაში, მომხარებელმა არ უნდა ისარგებლოს 

ველოსიპიედით და დაუკავშირდეს ბანკის ცხელ ხაზს 

შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (32) 2550000 

5.5 როდესაც ველოსიპედის დაზიანება/გაუმართაობა 

აშკარაა და მომხმარებელი მაინც სარგებლობს 

ველოსპიედით, მომხარებელი თავად არის 

პასუხიმგებელი აღნიშნულით გამოწვეულ ყველა რისკსა 

და შედეგზე, მათ შორის, მესამე პირების მიმართ 

პასუხისმგებლობის და მოძრაობის წესების 

დაუცველობით გამოწვეული ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის ჩათვლით. 

5.6 ველოსიპედი გამოაყენებულ უნდა იქნას  ფუნქციურად, 

დანიშნულებისამებრ, გონივრულად და კანონის 

ფარგლებში; დაშუევებელია მისი დაზიანება, 

გადაკეთება,  სხვისთვის გადაცემა, სხვის საკუთრებასი 

განთავსება, უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ავტომობილთა 

სავალ გზაზე ან ტროტუარზე გაჩერება, იმგვარად რომ 

ხელი ეშლებოდეს, ფერხდებოდეს ან რისკებს უქმნიდეს 

ტრანსპორტის თუ ქვეითთა გადადგილებას.  

5.7 ველოსიპედით დღე-ღამის ბნელ პერიოდში 

გადაადგილებისას მომხმარებელი ვალდებულია 

იქონიოs შესაბამისი მანათობელი მოწყობილობა. 

5.8 მომხმარებელი ვალდებულია დააბრუნოს ველოსიპედი 

იმავე მდგომარეობაში, როგორც მიიღო იგი. მისი 

დაზიანების შემთხვევაში, მომხარებელი 

პასუხისმგებელი იქნება აღდგენის/შეკეთების ხარჯზე. 

5.9 დაუშვებელია ველოსიპედის ან მისი აღჭურვილობის 

სხვა პირისთვის გადაცემა/თხოვება/მიქირავება ან 

ნებისმიერი კომერციული თუ პირადი მიზნით მისი 

გამოყენება.  

5.10 მომხარებელი ვალდებულია დაიცვას „საგზაო 

მოძრაობის შესახებ“ კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები (იხილეთ დანართი #1) 

მომხმარებელი პასუხისმგებელია ბანკის ან/და მესამე 

პირების წინაშე აღნიშნული წესების დარღვევით 

გამოწვეულ პირდაპირ და არაპირდაპირ შედეგებზე. 

5.11 ველოსიპედით თითოეული გამოყენების შემდეგ, 

ველოსიპედი უნდა დაბრუნდეს ამ მუხლის პირველ 

პუნქტში ჩამოთვილ ერთ-ერთ სადგომზე. შემდეგი 

წესით:  
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 ველოსიპედი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ბანკის 

შეტყობინებაში მითითებული დროის დადგომამდე; 

 ველოსიპედი სადგომზე უნდა დამაგრდეს საკეტით და  

იგივე კოდის გამოყენებით, რომლითაც განახორციელდა 

ველოსიპედის გაყვანა; 

 დაადეთ ტერა ბაიკის ბარათი სადგომზე განთავსებულ 

აპარტს და აირჩიეთ ღილაკი „დაბრუნება“; 

 

5.12 ველოსიპედის სარგებლობის განმავლობაში, 

ველოსიპედის პარკირება უნდა განხორციელდეს 

უსაფრთხო ადგილას, იქ სადაც ეს დაშვებულია მოქმედი 

კანონმდებლობით. ამასთან, სადაც ეს შესაძლებელია 

უნდა მოხდეს პარკირება საჯარო/კერძო გარე 

მეთვალყურეობის კამერების წინ.  მომხმარებელი 

პასუხისმგებელი იქნება ნებისმიერ დანაკარგზე, 

დაზიანებაზე, ჩამორთმევაზე, ან ჯარიმაზე (მათ შორის 

ბანკისთვის დაკისრებულ), რომელიც შეიძლება 

გამოწვულ იქნას მომხმარებლის მიერ ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული ვალდებულების 

შეუსრულებლობით. 

5.13 იმ შემთხვევაში, თუ ველოსპედი დაზიანდა იმდაგვარად, 

რომ შეუძლებელი ხდება მისით გადაადგილება ან 

გამოვიდა მწყობრიდან და ვერ ხერხდება ველოსიპედის 

სადგომზე დაბრუნება, აუცილებელია მომხმარებელი 

გადაუდებლად დაუკავშირდეს ბანკის ცხელლ ხაზს 

შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (32) 2550000 და შემდგომი 

მოქმედებები განახორციელოს ბანკის მითითებით.     

5.14 ველოსიპედით სარგებლობა დასაშვებია მხოლოდ ქ. 

თბილისის ფარგლებში და აკრძალულია ველოსიპედით 

გადაადგილება ქ. თბილსისი ადმინისტრაციული 

საზღვრების გარეთ. 

5.15 მომხმარებლის მიერ ველოსიპედით ერთ ჯერზე 

სარგებლობის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 

ერთდოულად 6 საათს. აღნიშნული დრო აითვლება 

მომხმარებლის მიერ ველოსიპედით სარგებლობის 

დაწყებიდან (სადგომიდან გაყვანა) მის დაბრუნებამდე 

(სადგომზე დაბრუნება) აღნიშნულ ვადაში 

ველოსიპედის დაუბრუნებლობა ბანკის მიერ შეიძლება 

განხილულ იქნას, როგორც ველოსიპედის დაკარგვა ან 

მოპარვა და ბანკი უფლებამოილი იქნება მიმართოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს - 

პოლიციისთვის შეტყობინების და ველოსიპედის ძებნის 

ღონისძელებების ჩათვლით. 

5.16 ველოსიპედით სარგებლობის დასრულების შემდეგ, 

მომხმარებელი ვალდებულია ველოსიპედი განათავსოს 

ბანკის ერთ-ერთი ფილიალის სადგომზე (იხ. ამ მუხლის 

პირველი პუნქტი) ან ალტერნატიულ სადგომზე. 

5.17 ველოსიპედით სარგებლობის პერიოდში მისი დაკარგვის 

ან მოპარვის შემთხვევაში, მომხმარებელი 

დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს ბანკის ცხელ ხაზს 

ტელეფონის ნომერზე: (32) 2550000. 

5.18 ველოსიპედით სარგებლობისას მომხმარებელმა უნდა 

დაიცვას შემდეგი წესები: 

 დაუშვებელია  ტვირთის გადატანა, რომელიც 

აღემატება 2.5 კილოგრამს; 

 ისარგებლოს ჩაფხუტით; 

 ველოსიპედის მართვისას დაუშვებელია სმარტფონის, 

მობილური ტელეფონის ან სხვა 

მოწყობილობის/ნივთის გამოყენება, რომელმაც 

შეიძლება ხელი შეუშალოს მომხმარებელს მის 

მართვაში; 

 დაუშვებელია ველოსიპედის მართვა ალკოჰოლური ან 

ნარკოტიკული ან სხვა ფსიქოტროპული პრეპარატის 

ზემოქმედების ქვეშ, რომელმაც შეიძლება ხელი 

შეუშალოს უსაფრთხო გადაადგილებას; 

 დაუშვებელია ველოსიპედის 

შეჯიბრებებშიგამოყენება; 

 დაუშვებელია ველოსიპედით სხვა პირი ან ცხოველის 

გადაყვანა და მისაბმებელი საშუალებების გამოყენება; 

 დაუშვებელია ველოსიპედის  ან მისი რომელიმე 

ნაწილის გადაკეთება; 

 დაუშვებელია ველოსიპედის ველოსიპედის 

კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისთვის (გარდა, 

ბანკის ბრენდირებით მისი გამოყენებისა) გამოყენება, 

დაუშვებელია ველოსიპედის  ბრენდირების 

დაზიანება; 

 დაუშვებელია ველოსპიედზე ნებისმიერი საგანის ან 

მოწყობილობის მიმაგრება (კალათა, სკამი და ა.შ); 

 დაუშვებელია ველოსიპედით ცუდ ამინდში ან ცუდ 

საგზაო პირობებში (მათ შორის, და არამხოლოდ 

თოვლი, ყინული, შტორმი) გადაადგილება. 

5.19 ველოსიპედით სარგებლობით მომხმარებელი 

ადასტურებს, რომ:  

 შეუძლია ველოსიპედის სრულყოფილად მართვა.  

 იცნობს ველოსიპედის გამოყენების წესებს და საგზაო 

მოძრაობის უსაფრთხოების წესებს. 

5.20 ბანკი არ იძლევა გარანტიას, რომ აქციის ფარგლებში 

მომხმარებლის სურვილისამებრ ყოველთვის იქნება 

ველოსიპედი სარგებლობისთვის ხელმისაწვდომი.   

 

6.  პირობების დარღვევა 

6.1 მომხმარებლის მიერ წინამდებარე შეთანხმების ნებისმიერი 

პირობის ან/და ველოსიპედის გამოყენების ნებისმიერი 

წესის დარღვევის შემთხვევაში: 

 ბანკი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

 შეუჩეროს ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს 

ველოსიპედით სარგებლობის უფლება. 

 

 

7. პასუხიმგებლობის გამორიცხვა 

 

7.1 ბანკი არ არის პასუხისმგებელი: 

 ნებისმიერ რისკზე, საფრთხეზე რომელიც შეიძლება თან 

ახლდეს ველოსიპედით სარგებლობას. 

 მომხმარებლის მიერ ველოსიპედით სარგებლობისათვის 

საჭირო სათანადო უნარების არქონაზე. 

 მომხმარებლის მიერ წინამდებარე შეთანხმების ან 

კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევაზე. 

 მესამე პირის ქმედებებით გამოწვეულ შედეგებზე. 

7.2 მომხმარებელი პასუხისმგებელია ველოსპიედის 

გაყვანიდან მის დაბრუნებამდე ნებიმიერ დანაკარგზე და 

ზიანზე, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს 

ველოსიპედს/ველოსიპედით სარგებლობას. 
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8. საკუთრება/ინტელექტუალური საკუთრება 

8.1 ველოსიპედი, აპარატი, საკეტი, ბარათი და 

მომხმარებლისათვის გადაცემული ველოსიპედის 

აღჭურვილობა ან სხვა ნივთი (ასეთის არსებობისას) 

წარმოადგენს ბანკის საკუთრებას. 

8.2 ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრება, რაც შეიძლება 

უკავშირდებოდეს კამპანიას, ველოსიპედის სარგებლობას, 

ფორმას, უშუალოდ ველოსიპედს, ბრენდირებას, 

სავაჭრო/სასაქონლო ნიშნებს და სხვა წარმოადგენს ბანკის 

საკუთრებას.  

8.3 მომხმარებელს ბანკის წინასწარი წერილობითი თანხმობის 

გარეშე არ აქვს უფლება გამოიყენოს, შეცვალოს, გადასცეს, 

გაყიდოს, გაამრავლოს, გაავრცელოს ან სხვაგვარად 

ისარგებლოთ ამ შეთანხმების პირობებით. 

 

9. სამართალი და იურისდიქცია 

9.1 წინამდებარე შეთანხმება და მისგან გამომდინარე/მასთან 

დაკავშირებულ ურთიერთობებზე ვრცელდება ქართული 

სამართალი და ქართული კანონმდებლობა. 

9.2 ყველა დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად, საქართველოს საერთო სასამართლოების 

მეშვეობით.  

 

10. ფორს-მაჟორი 

10.1 ბანკი და მომხმარებელი თავისუფლდებიან 

პასუხისმგებლობისაგან ამ შეთანხმებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისას, თუ ისინი გამოწვეულია 

დაუძლევალი ძალის შედეგად, კერძოდ: წყალდიდობით, 

მიწისძვრით, ხანძრით, გაფიცვით, საომარი მოქმედებებით, 

სახელმწიფო ორგანოების აქტებით და სხვა ფორს-

მაჟორული გარეემოებებით; 

10.2 შეთანხმების პირობების შესრულება გადაიდება ფორს-

მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრამდე, მაგრამ არა 

უმეტეს 3 (სამი) თვის ვადისა; 

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოების 3 (სამი) თვით და მეტი 

ვადით გახანგრძლივების შემთხვევაში კამპნაია 

დასრულებულად ითვლება. 

 

11. კონტაქტი 

11.1 წინამდებარე პიროებების მიზნებისთვის ბანკის 

საკონტაქტო ტელეფონის  ნომერია  : (32) 2550000 

 

12. სხვა დებულებები 

12.1 წინამდებარე შეთანხმება, მისი დანართები და 

ველოსიპედის მართვის მარეგულირებელი ნორმატიული 

აქტები ქმნიან ერთიან სახელმძღვანელო წესებს კამპანიაში 

მონაწილე ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. 

12.2  ამ შეთანხმების რომელიმე მუხლის და/ან პუნქტის 

მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ბათილობის 

შემთხვევაში, დანარჩენი მუხლები და/ან პუნქტები 

ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას, ხოლო, ბათილი მუხლის 

და/ან პუნქტის ნაცვლად კი მოქმედებს ისეთი მუხლი და/ან 

პუნქტი, რომლითაც ადვილად მიიღწევა ბათილად 

ცნობილი მუხლის/პუნქტი ან წინამდებარე შეთანხმების 

ზოგადი მიზანი; 

12.3  შეთანხმება ძალას კარგავს აქციის დასრულებისთანავე, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აქციის მოქმედების დროს 

წარმოშობილი რაიმე ვალდებულება შეუსრულებელია ან 

ჯეროვნად შესრულებული არ არის; 

12.4 საკითხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ 

შეთანხმებით, წესრიგდება მოქმედი კანონმდებლობით. 

12.5 წინამდებარე შეთანხმების ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა 

მომხმარებელს კამპანიაში ჩართვისთანავე 

 

გავეცანი და ვეთანხმები: 

 

--------------------------------------------------- 

(მომხარებლის სახელი და გვარი სრულად) 

 

--------------------------------------------------- 

(ხელმოწერა) 

 

-------------------------- 

 

(თარიღი) 
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დანართი #1 . საგზაო მოძრაობის წესები 

1. მომხარებელი ვალდებულია  გზაზე ისე იმოძრაოს, რომ 

ველოსიპედის ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს. 

2. ველობილიკსა და ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე 

მოძრაობისას ამ გზის სავალ ნაწილთან გადაკვეთაზე 

მომხარებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ველოსიპედის 

მოძრაობის რეგულირებისათვის განკუთვნილი შუქნიშნის 

ფერადი მაშუქი სიგნალებით (ასეთის არსებობისას). 

3. აკრძალულია გზის სავალ ნაწილზე, ველოსიპედის მოძრაობის 

ზოლის, ველობილიკისა მიღმა გადაადგილება. ველოსიპედის  

გზის სავალ ნაწილზე გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ 

გზის განაპირა მარჯვენა ზოლზე ერთ რიგად, ხოლო 

გვერდულაზე − იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ შეაფერხებს 

ქვეითთა მოძრაობას.  

4. ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან 

გვერდულას არარსებობისას, ამასთანავე, თუ გზის სავალ 

ნაწილზე გართულებულია მოძრაობა, დასაშვებია 

ველოსიპედით ტროტუარზე გადაადგილება იმ პირობით, 

რომ არ შეფერხდება ქვეითთა მოძრაობა.  

5. დაუშვებელია მარცხნივ მოხვევა ან გზაზე მობრუნება  იმ 

გზაზე, რომელზედაც თანმხვედრი მიმართულებით 

მოძრაობისათვის განკუთვნილი ერთზე მეტი ზოლია. 

6. გზაჯვარედინის მიღმა გამავალ გზასთან ველობილიკის 

არარეგულირებულ გადაკვეთაზე გზა უნდა დაუთმოთ ამ 

გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებს. 

7. აკრძლაულია გადაადგილება, თუ მომხარებელს საჭე ერთი 

ხელით მაინც არ უჭირავს. აკრძალულია ველოსიპედის 

ბუქსირება, ან აღნიშნული ტრანსპორტით სხვა 

სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება ან იმ ტვირთის 

გადაზიდვა, რომელიც გაბარიტების გარეთ სიგანეზე ან 

სიგრძეზე 0,5 მეტრზე მეტადაა გადმოშვერილი, ან ისეთი 

საგნის გადატანა/მიწოლა, რომელსაც შეუძლია  ხელის შეშლა 

მართვაში ან საფრთხე შეუქმნას სხვა საგზაო მოძრაობის 

მონაწილეს.  

8. აკრძალულია მგზავრის გადაყვანა ; 

9. არარეგულირებულ ქვეითთა გადასასვლელზე, აგრეთვე 

სავალ ნაწილზე არსებული იმ ადგილის გადაკვეთისას, 

რომელიც შესაბამისი საგზაო ნიშნით ან ჰორიზონტალური 

საგზაო მონიშვნით არ არის აღნიშნული, როგორც 

გადასასვლელი, მომხარებელი ვალდებულია: გზა დაუთმოს 

ამ გზაზე მოძრავ სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა 

მძღოლებს  

10.  ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და 

გამოსასვლელზე აკრძალულლია ველოსიპედის მოძრაობა,  

11. აკრძალულია ველოსიპედის გაჩერება: 

 ა) გზის სავალ ნაწილზე: 

 ა.ა) ქვეითთა და ველოსიპედისტთა გადასასვლელებზე და მათ წინ 

5 მეტრზე ახლოს; 

 ა.ბ) გზაზე გამავალი რკინიგზის ლიანდაგებზე ან მათ ახლოს, თუ 

ამას შეუძლია გააძნელოს მატარებლის მოძრაობა; 

 ა.გ) სავალი ნაწილების გადაკვეთაზე, აგრეთვე მათი გადაკვეთის 

ნაპირებიდან 5 მეტრზე ახლოს, 

 ბ) ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მას შეუძლია შექმნას საფრთხე, მათ 

შორის: 

 ბ.ა) ესტაკადაზე, ხიდსა და გზაგამტარზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როცა აღნიშნულ ადგილებში ორზე მეტი თანმხვედრი 

მიმართულების მოძრაობის ზოლია; 

 ბ.ბ) ესტაკადის, ხიდისა და გზაგამტარის ქვეშ, აგრეთვე გვირაბში, 

გარდა ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა; 

 ბ.გ) გზის სავალ ნაწილზე სახიფათო მოსახვევისა და გზის გრძივი 

პროფილის ამობურცული გადატეხვის ახლოს, სადაც გზის 

ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით 100 მეტრზე 

ნაკლებია; 

 ბ.დ) იმ ადგილას, სადაც მონიშვნის უწყვეტ ხაზსა (სავალი 

ნაწილის კიდის აღმნიშვნელი მონიშვნის გარდა) და 

გაჩერებულ სატრანსპორტო საშუალებას შორის მანძილი 3 

მეტრზე ნაკლებია; 

 ბ.ე) იმ ადგილზე, სადაც იგი სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს 

უფარავს შუქნიშნის ფერად მაშუქ სიგნალებს ან საგზაო 

ნიშნებს; 

 ბ.ვ) ნელმავალი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის 

განკუთვნილ, შესაბამისი საგზაო ნიშნით აღნიშნულ, 

დამატებითი მოძრაობის ზოლზე;  

 ბ.ზ) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის 

კონსტრუქციულად გამოყოფილი გაჩერების ადგილებიდან, 

ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში – სამარშრუტო 

სატრანსპორტო საშუალების ან ტაქსის გაჩერების 

მაჩვენებლიდან 15 მეტრზე ახლოს, თუ ეს აბრკოლებს 

აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას; 

 გ) გაჩერების ამკრძალავი საგზაო ნიშნის ან/და საგზაო მონიშვნის 

 მოქმედების ზონაში; 

12.  აკრძალულია ველოსიპედის დგომა: 

 ა) იმ ადგილას, სადაც გაჩერება აკრძალულია; 

 ბ) გზის სავალ ნაწილზე რკინიგზის გადასასვლელთან 50 მეტრზე 

ახლოს; 

 გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გამოყოფილ, 

სადგომზე; 

 დ) ეზოდან ავტომობილის გამოსასვლელთან; 

 ე) ნებისმიერ ადგილას, სადაც ველოსიპედი ხელს შეუშლის სხვა 

სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე შესვლას ან სადგომიდან 

გამოსვლას; 

 ვ) დაუსახლებელ პუნქტში, აგრეთვე დასახლებულ პუნქტში გზის 

სავალ ნაწილზე, სადაც მოძრაობა დაშვებულია 80 კმ/სთ-ზე მეტი 

სიჩქარით, გარდა სპეციალურად აღნიშნული ადგილებისა; 

 ზ) დგომის ამკრძალავი საგზაო ნიშნის ან/და საგზაო მონიშვნის 

მოქმედების ზონაში; 

13.  დაუშვებელია ველოსიპედის მიტოვება თუ მომხარებელი არ 

მიიღებს სიფრთხილის ყველა აუცილებელ ზომას საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად. 

ამასთანავე, მიღებული უნდა იქნეს ყველა ზომა, რათა 

ველსოპიედი უნებართვოდ არ იქნეს გამოყენებული. 

  


