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OFERTA Telekom Romania pentru City Bike Bench  

 
Stimate client,  

 

Telekom Romania Communications S.A. va pune la dispozitie un produs inovativ care ofera un punct de intrare in 
lumea echipamentelor inteligente pentru biciclete. Bike Bench este echipament cu un design minimalist ,care ofera 
in schimb multiple functionalitati : rack biciclete, compresor de aer umflare roti , prize de curent electric pentru 
incarcarea bicicletelor electrice, unelte de reparatii pentru biciclete, incarcatoare wireless si prize de incarcare USB 
pentru device-uri mobile, iluminat nocturn, statie indicatori meteo, etc. 
 
Bike Bench este foarte potrivita pentru orase, municipalitati , campusuri universitare, statii transport public, gari 
,porturi, ,parcuri, gradini botanice/zoologice ,statiuni, plaje  sau spatii comerciale, încadrandu-se perfect în ambient. 
”Banca” poate fi folosita pentru alimentarea bicicletelor electrice, telefoanelor, tabletelor, laptopurilor, playerelor 
multimedia wireless sau prin cablu, oferind totodata Internet Wi-Fi gratuit utilizatorilor aflati în spatii publice si 
iluminare bazata pe tehnologie LED. Conexiunea la Internet este bazata pe tehnologiile prin cablu de tip fibra / cupru 
sau radio 3G, 4G,  în functie de acoperire, avand o raza de actiune intre 4 si 20 metri.  
Bateriile reîncarcabile cu care este prevazut sistemul înmagazineaza energia ofering un consum energetic redus din 
reteaua de electricitate. Conectarea la Internet se realizeaza prin selectarea punctului de acces definit de proprietar, 
fara a fi necesara autentificarea cu numele de utilizator si parola. 
 

Constructia eleganta a Bike Bench poate suporta toate conditiile de vreme, este rezistenta vandalismului si este 

foarte usor de instalat. In acelasi timp, "banca" este proiectata să se integreze oricarui mediu. Smart Bench are un 

aspect modern si o dimensiune adecvata pentru arhitectura oraselor dezvoltat ,dar se potrivește perfect de 

asemenea in natura , parcuri si gradini. 

 

Telekom sustine businessul romanesc, de aceea va oferim posibilitatea de a achita integral echipamentul sau de a 

esalona plata in 12 sau 24 rate egale lunare.  
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Caracteristici BANCA City Bike Bench 

 
• Functionalitati incarcare dispozitive mobile: 

o 2x USB 2.0 port pentru incarcare telefoane mobile si tablete, 5W, 1.5A 
o 2 incarcatoare wireless; putere 10W , eficienta de pana la 70% 

• Functionalitati incarcare biciclete electrice si laptopuri: 
o 2 prize Shucko de 230V  
o maxim 250W/priza 

• Lumina ambientala: 
o Distanta 2 metri 
o Tip LED culoare alb (se pot oferi si alte colori la cerere) 

• Display: 
o Dimensiune 7’’de tip TFT 
o Afiseaza statusul bateriei , functionalitatile diferitelor componente , controlul incarcatorului pentru 

biciclete electrice, controlul compresorului de aer, etc. 

• Capabilitati WiFi: 
o Router inclus cu intrari WAN: stick USB 4G sau cablu ethernet 
o Raza de semnal: minim 4 metri, maxim 20 de metri (functioneaza optim pentru un numar de 

maxim 10 utilizatori simultan) 
o Limitarea vitezei de download/upload in vederea optimizarii consumului 
o Portal de conectare - ecran de pornire într-o formă HTML incorporate (După înregistrarea 

posibitatea de redirecționare către pagina Web dorită, de exemplu: publicitate etc.) 
o Publicitate (de exemplu, după fiecare interval de timp definit, sistemul "forțează" utilizatorii să 

vizualizeze o pagină web, altfel va deconecta utilizatorul) 

• Senzori: 
o Temperatura, umiditate , contorizare incarcare device-uri , producere si consum energie , numar 

conectari la internet si trafic efectuat, status baterie , senzor de ploaie , sensor de sistem, numar 
biciclete stationate, numar incari biciclete electrice, etc. 

• Rack 2 biciclete 

• Set pentru reparatii biciclete: 
o Set de surubelnite standard 
o 6 chei uzuale 
o 8 chei hex de diferite marimi 

• Compresor de aer 
o Operat de display-ul de dimensiune 7’’ 
o Furtun de aer ajustabil 
o Sistem start/stop 

• Platforma de management cu urmatoarele capabilitati: 
o prezentare generală a tuturor locațiilor în care sunt instalate bancile 
o informații despre numărul de dispozitive încărcate 
o informatii despre numarul de biciclete parcate in rack-ul bancii 
o informații privind numărul de utilizatori WiFi și consumul lor de internet 
o capacitatea de control de la distanță a accesului la internet (inclusiv schimbarea parolelor) 
o controlul de la distanță a luminilor ambientale și a luminilor de încărcare (inclusiv timpii de setare 

pentru a activa și opri automat) 
o furnzare informatii vreme de tipul unei statii meteo mici : umiditate , temperatura , cantitate 

precipitatii 
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Specificatii tehnice: 
 

• Dimensiune : - W: 248 x D: 45 x H: 220 cm 

• Greutate banca:  200 kg + (depinzand de optionale)  

• Finisaje si culoare: otel vopsit cu vopsea RAL, rezistenta la intemperii; 

• Modul de fixare: ancore de otel inglobate in beton; 
  
 

• Sursa de alimentare de tip hybrid: 
o Alimentare curent AC cablu: 

▪ Tensiune: 230V AC 
o Panoul solar: 

▪ Panou solar tip monocristalin cu putere aproximativa de 150W 
▪ Sistemul de baterii de tip AGM, tensiunea nominală de 12V, capacitatea 

minima totală de 72Ah 
 

Beneficiile oferite de Smart Bench sunt urmatoarele: 

 

a) un plus de imagine în contextul preocuparii pentru protejarea mediului si a resurselor naturale  
b) atragerea de clienti noi pentru zonele in care se gasesc incarcatoarele solare,datorita carligului reprezentat 

de acestea; 
c) crearea unor zone publicitare (bannere, panouri pentru afise, totemuri video, difuzoare radio etc.) în 

proximitatea încarcatoarelor solare, datorita“captivitatii”utilizatorilor pe perioada încarcarii dispozitivelor 
mobile; 

d) posibilitatea de a plati integral sau rate lunare (6, 12 sau 24 rate); 
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Oferta comerciala 

 

1. Componente de baza 
Nr Componenta Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Smart Bench Urban  1 7,540.00EUR 7,540.00 EUR 

2 Transport 1 Inclus 
 

   TOTAL 7,540.00 EUR 

 

2. Optionale 
Nr Componenta Cantitate Pret unitar Pret total 

1 Panou afisaj de tip billboard  1 380.00 EUR 380.00 EUR 
2 Dislay digital media de 27’’ 1 2,300.00 EUR 2,300.00 EUR 

3 Camera video 1 580.00 EUR 580.00 EUR 

4 Sistem audio 1 160.00 EUR 160.00 EUR 

5 Sistem radio 1 380.00EUR 380.00EUR 

 

 

Preturile sunt exprimate in Euro fara TVA. 

Termen de livrare 120 de zile 

Pretul echipamentelor nu include montajul si racordul electric la reteaua de joasa tensiune. Costul acestora vor fi 

stabilite in functie de locatia unde va fi amplasata banca.  

Pretul echipamentelor nu include conexiunea Internet. Costul acestei conexiuni va fi stabilit in functie de locatia 

unde va fi amplasata banca.  

Garantia echipamentelor este de 12 luni. 

 

Valabilitatea ofertei este de 30 zile. 

Va multumim pentru interesul aratat privind serviciile oferite de compania noastra si ne exprimam speranta într-o 

fructuoasa colaborare viitoare. 

 

În asteptarea raspunsului dumneavoastra, 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

RV 

 

 

 

 


