
TheHubway.com

www.facebook.com/Hubway

Twitter: @Hubway

Disponível para todos os 
residentes de baixa renda de 
Boston.*

1. Conheça o Hubway no 
TheHubway.com ou ligue para 
1-855-(4 HUBWAY)

2. Ligue para 1-617-534-5690 para 
obter seu código de sociedade 
subsidiada e capacete gratuito.

3. Para aprender como andar de 
bicicleta e regras de segurança, 
ligue para Boston Bikes 
1-617-918-4456

Filiação 
subsidiada de $5

(inclui um capacete gratuito)

*Somente para pessoas de 17 anos ou mais

O que é?
O Hubway permite que você tenha acesso a centenas de bicicletas nas 
estações de Boston. O Hubway é uma forma simples, barata e confiável de 
percorrer a cidade!

Participe
A Boston Public Health Commission está oferecendo uma filiação anual 
subsidiada para os residentes de baixa renda de Boston. $5 por ano, que 
incluem um capacete gratuito. Obtenha seu código de subsídio na Boston 
Publich Health Commission, e ative-o no TheHubway.com, ou ligue para 
1-855-(4 HUBWAY).

Pegue
Use sua chave para acessar uma bicicleta em qualquer estação do New 
Balance Hubway. Para localizar uma estação, procure um mapa de bicicletas 
de Boston, ou acesse www.thehubway.com.

Circule
Não se esqueça de levar seu capacete. Os primeiros 30 minutos de uso são 
gratuitos. Isso dá tempo suficiente para:
 • Fazer uma compra  • Fazer exercício
 • Chegar até o T  • Circular para se divertir!

Devolva
Devolva a bicicleta em qualquer estação do New Balance Hubway. Repita 
quantas vezes quiser.

Taxas de uso (por viagem)
0–30 minutos GRATUITO
31–60 minutos $1,50
61–90 minutos $4,50
Cada 30 minutos adicionais $6,00

Valor da filiação

Filiação subsidiada: 
$5*
*somente para residentes de baixa renda

Filie-se ao Hubway!

de anuidade!

Nota: NÃO encomende seu capacete 
pela Hubway! Você receberá um 
capacete gratuito quando ativar 
seu código.

Thomas M. Menino, Mayor
City of Boston

Seu custo equivale à filiação paga uma única vez, mais as taxas de uso da bicicleta durante mais de 30 minutos.


