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Mae’r telerau ac amodau cyffredinol canlynol yn ddilys ar gyfer defnyddio’r beiciau benthyg a gynigir gan nextbike. Mae paragraffau §1 – §8 

ein telerau ac amodau yn pennu’r hawliau a'r rhwymedigaethau ar gyfer defnyddio a llogi beiciau. Mae paragraffau §9 – §19 yn rheoleiddio’r 
berthynas fusnes rhwng nextbike fel gweithredwr y system llogi a’i chwsmeriaid. 

§1 Awdurdodaeth y Telerau ac Amodau (TAC)  

1) Mae nextbike (“y darparwr”) yn llogi beiciau ac e-feiciau i 

gwsmeriaid (“y cwsmer”) cofrestredig yn unol ag argaeledd y 

cynnyrch a’r gwasanaethau.  

2) Mae’r telerau ac amodau yn berthnasol i’r brandiau nextbike 

canlynol a’r defnydd ohonynt: nextbike UK, Santander Cycles 

MK ym Milton Keynes, Deezer nextbike yn Berlin, swa Rad yn 

Augsburg, NorisBike yn Nuremberg, metropolradruhr yn 

Nyffryn Ruhr, PotsdamRad yn Potsdam, Fächerrad yn 

Karlsruhe, sz-bike yn Dresden, VRNnextbike yn ardal Rhein-

Neckar, KVB-Rad yn Cologne, TINK Norderstedt a gorsafoedd 

e-feiciau yn ardal Stuttgart. Ar gyfer brandiau/systemau 

nextbike mewn gwledydd oni bai am y Deyrnas Unedig, bydd 

telerau ac amodau’r partneriaid priodol yn berthnasol. Nid yw'r 

rhestr uchod yn gyflawn a bydd y telerau ac amodau hyn yn 

berthnasol i unrhyw system nextbike nad yw’n cael ei henwi. 

3) Gellir llogi a dychwelyd beiciau dros y ffôn, ar-lein, drwy ap ar 

gyfer ffôn clyfar, mewn terfynell llogi, gan ddefnyddio 

cyfrifiadur y beic neu’n uniongyrchol o safle partner 

cydweithredol.  

4) Rhaid i unrhyw gytundebau llafar a wneir rhwng partïon cyn 

neu yn ystod cyfnod y contract, sy’n wahanol i’r TAC hyn, gael 

eu cymeradwyo a’u cadarnhau’n ysgrifenedig gan nextbike.  

 

§2 Cofrestru a chadarnhau  

1) Mae’n bosib gwneud cais i gofrestru (“cais”) drwy ap ar gyfer 

ffôn clyfar, ar-lein, mewn terfynell llogi, dros y ffôn neu’n 

uniongyrchol o safle partner cydweithredol. Er mwyn cofrestru 

fel cwsmer, rhaid i'r ymgeisydd fod yn 18 oed ar yr amser y 

caiff y cais ei gymeradwyo. Mae Bath a Stirling yn eithriadau: 

Yma, caiff cwsmeriaid dan oed rhwng 16 ac 18 oed agor cyfrif 

gyda chaniatâd ysgrifenedig rhiant neu warcheidwad 

cyfreithiol. Yn yr achosion hyn, mae'r rhiant/gwarcheidwad 

cyfreithiol yn ymrwymo i ysgwyddo cyfrifoldeb ar y cyd mewn 

perthynas ag unrhyw achos o dorri’r contract rhwng y cwsmer a 

nextbike. 

2) Ar ôl cael yr holl ddata personol perthnasol, bydd y darparwr 

yn penderfynu p’un ai a fydd yn derbyn ac yn cymeradwyo 

perthynas fusnes rhyngddo â’r ymgeisydd neu beidio. Fel rhan 

o'r broses gwneud cais, mae’r darparwr wedi'i awdurdodi i 

ddefnyddio gwasanaethau'r partner taliadau, WorldPay, i wirio 

teilyngdod credyd yr ymgeisydd.  

3) Ar ôl cofrestru, bydd yr ymgeisydd yn cael rhif adnabod 

personol (PIN) y mae modd iddo ei ddefnyddio i fewngofnodi 

i'r ap ar gyfer ffôn clyfar ac i’w gyfrif cwsmer ar-lein, yn 

ogystal ag ymrwymo i gytundebau llogi mewn terfynellau llogi 

ac ar gyfrifiaduron beiciau.  

4) Bydd cadarnhau’r cais yn golygu bod hysbysiad ysgogi yn cael 

ei anfon. Gellir rhoi’r hysbysiad hwn ar lafar, yn ysgrifenedig, 

dros y ffôn, drwy e-bost, mewn neges destun neu mewn 

terfynell llogi.  

5) Ar ôl cofrestru’n llwyddiannus, gall y cwsmer logi beiciau 

nextbike gan frandiau nextbike eraill ym mhob cwr o’r byd. 

Mae modd gweld trosolwg o’r lleoliadau ar-lein yn 

http://www.nextbike.co.uk/. Os yw'r cwsmer yn dymuno llogi 

beiciau gan wahanol frandiau cofrestredig, rhoddir gwybod i’r 

cwsmer am y gwahanol gyfraddau lleol a'r TAC.   
6) Mae cofrestru’n rhad ac am ddim i ymgeiswyr sy’n defnyddio 

ffôn clyfar, y rhyngrwyd, terfynell llogi neu’n gwneud hynny 

wyneb yn wyneb â phartneriaid cydweithredol. Mae'r darparwr 

yn codi ffi am gofrestru dros y ffôn yn unol â'r rhestr 

brisiau. Ar gyfer achosion lle mae ffi yn daladwyam logi, 

rhaid darparu modd dilys o dalu cyn yr amser llogi. At 

ddibenion dilysu, bydd y darparwr yn codi tâl o £1, a fydd yn 

cael ei ychwanegu at falans eich credyd ac yn cael ei 

ddefnyddio i dalu ffioedd llogi yn y dyfodol (oni bai am y 

cynlluniau yn Bath, Stirling, Warwick a Santander Cycles MK). 

Yn ddibynnol ar y dewis o gyfraddau, mae’r darparwr wedi’i 

awdurdodi i godi ffioedd llogi rheolaidd. Gellir gofyn am swm 

y ffioedd hyn dros y ffôn ac mae'r rhestr brisiau gyfredol 

ar gyfer pob cynllun hefyd ar gael ar-lein.  
7) Rhaid i’r cwsmer roi gwybod i nextbike ar unwaith am unrhyw 

newidiadau i'w wybodaeth bersonol yn ystod y berthynas 

fusnes. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a data personol o ran 

taliadau (e.e. rhif cyfrif banc neu wybodaeth cerdyn credyd).  

 

§3 Telerau ac Amodau Defnyddio  

1) Ni ellir defnyddio’r beiciau benthyg:  

a) gan unigolion sy’n iau na 18 oed (oni bai eu bod yng 

nghwmni oedolyn neu’n aelod o bartner y mae nextbike 

wedi cytuno i wneud eithriad ar ei gyfer, e.e. Bath a 

Stirling). 

b) i gario pobl eraill, yn enwedig plant ifanc. 

c) i gludo deunyddiau neu sylweddau fflamadwy, ffrwydrol, 

gwenwynig neu beryglus.  

d) i gymryd rhan mewn rasys beiciau neu ddigwyddiadau 

profi beiciau heb ganiatâd ysgrifenedig nextbike ymlaen 

llaw. 

e) ar gyfer teithiau y tu allan i’r DU heb ganiatâd ysgrifenedig 

nextbike, 

f) i'w llogi i drydydd partïon,  

g) gan unigolion sydd dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, 

h) Os caiff y beiciau eu defnyddio mewn amodau tywydd 

anffafriol (e.e. gwynt cryf, glaw, tywydd stormus) neu 

unrhyw amodau tywydd sy’n anaddas ar gyfer defnyddio 

beic, efallai y bydd y sawl sydd ar y beic yn teimlo'r 

amodau tywydd hyn yn fwy nag y byddant ar feic cyffredin 

oherwydd y paneli hysbysebu sydd ar feiciau nextbike. Chi 

fydd yn atebol am unrhyw risg gysylltiedig â defnyddio 

beic mewn amodau tywydd garw ac mae nextbike yn 

cynghori defnyddwyr i BEIDIO â defnyddio’r beic mewn 

amodau o’r fath. 

2) Rhaid i’r cwsmer gadw at bob cyfraith a rheoliad ffordd a 

thraffig.  

3) Ni chaniateir defnyddio'r beic heb ddwylo ar yr handlenni ar 

unrhyw adeg.  

4) Ni chaniateir defnyddio basged y beic mewn ffordd amhriodol, 

gan gynnwys gorlwytho (y llwyth mwyaf a ganiateir yw 5kg). 

Rhaid i’r cwsmer sicrhau bod yr holl nwyddau ac eitemau sy’n 

cael eu cludo wedi cael eu clymu’n sownd bob amser 

5) Ni chaniateir gwneud addasiadau heb awdurdod i’r beic 

benthyg.  

6) Os pennir bod y beic benthyg wedi cael ei ddefnyddio mewn 

modd amhriodol neu heb ei awdurdodi, mae nextbike wedi'i 

awdurdodi i ddod â’r berthynas fusnes i ben ac atal y cwsmer 

rhag llogi a defnyddio beiciau yn y dyfodol.  

http://www.nextbike.co.uk/
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7) Ar ôl i'r beic gael ei ddychwelyd yn llwyddiannus, bydd rhaid 

i'r cwsmer ddechrau proses logi arall os yw am ailddefnyddio’r 

beic y mae wedi'i ddychwelyd.  

8) Ni chaniateir i'r cwsmer newid cod y clo a ddarperir na’i roi i 

drydydd partïon. Mewn achosion lle gwelir bod rhywun wedi 

ymyrryd â'r clo, bydd dirwy o £5.00 yn cael ei godi ar gyfrif y 

cwsmer dan sylw. 

9) Os bydd cwsmer yn gadael y nextbikes i drydydd parti eu 

defnyddio, rhaid iddo sicrhau bod y trydydd parti yn 

ymwybodol o'r TAC. Y cwsmer sy’n gyfrifol am weithredoedd 

unrhyw drydydd partïon a awdurdodir i ddefnyddio’r beic, i’r 

un graddau ag y byddai’n gyfrifol am ei weithredoedd ei hun. 

Os rhoddir benthyg beic i drydydd person, rhaid iddo fod dros 

18 oed. 

  

§4 Cyfyngiadau Llogi  

Oni chytunir ar drefniant ymlaen llaw, gall pob cwsmer logi hyd at 
bedwar beic ar un cyfrif cwsmer ar unrhyw un adeg. Mae trefniadau 

unigol mewn perthynas ag argaeledd beiciau benthyg yn bosibl 

gyda chymeradwyaeth nextbike.  
 

§5 Hyd y Cyfnod Llogi  

1) Mae’r cyfnod llogi beic taladwy yn dechrau pan fydd nextbike 

yn darparu cod y clo i’r cwsmer, neu pan gaiff y clo fforch ei 

ddatgloi’n awtomatig.  

2) Rhaid i'r cwsmer roi gwybod i’r darparwr pryd fydd diwedd y 

cyfnod llogi yn unol â § 8. Ar ôl darparu’r wybodaeth hon, 

bydd y tâl a godir am logi’r beic a'r cyfnod anfonebu yn dod i 

ben. Bydd diwedd swyddogol y cyfnod llogi yn cael ei nodi pan 

dderbynnir gwybodaeth gan y cwsmer, naill ai gan nextbike 

neu'r derfynnell llogi. Rhaid rhoi gwybod i’r adran gwasanaeth 

i gwsmeriaid am unrhyw broblemau ar unwaith drwy 

ddefnyddio llinell gymorth y gwasanaeth. Bydd rhoi gwybod 

yn nes ymlaen yn golygu bod hawliadau digolledu cysylltiedig 

yn cael eu hystyried yn annilys.  

  

§6 Cyflwr y Beic  

1) Dylai’r cwsmer ymgyfarwyddo â chyflwr y beic a’r ffordd 

briodol o’i ddefnyddio cyn ei logi.  

2) Yn ogystal â hynny, dylai'r cwsmer wneud yn siŵr bod y beic 

mewn cyflwr diogel ac yn saff i’w ddefnyddio ar y ffordd. Yn 

benodol, dylid edrych i weld a yw’r sgriws a’r cydrannau yn 

gwbl sownd, a yw’r ffrâm, yr handlenni a’r sedd mewn cyflwr 

boddhaol, a oes digon o wynt yn y teiars, a yw'r goleuadau a’r 

systemau brecio yn gweithio’n iawn, ac a yw'r daliwr ffôn 

symudol (os yw’n berthnasol) yn sownd ac mewn cyflwr 

boddhaol. Os bydd y cwsmer yn dod o hyd i ddiffygion 

technegol ar ddechrau’r cyfnod llogi neu ar unrhyw adeg yn 

ystod y cyfnod, dylai roi gwybod i adran gwasanaeth i 

gwsmeriaid y darparwr nextbike, dod â'r cyfnod llogi i ben a 

rhoi'r gorau i ddefnyddio’r beic ar unwaith. Os bydd diffygion 

technegol ar ôl llogi ond cyn i’r cwsmer ddefnyddio’r beic, 

bydd y cyfnod llogi yn cael ei ganslo gan y darparwr. 

3) Dylid hefyd rhoi gwybod am ddiffygion fel difrod i’r teiars, 

diffygion rhimyn neu fethiannau newid gêr ar unwaith. Os bydd 

y beic yn cael ei ganfod heb ei glo, mae cyfrifoldeb ar y 

cwsmer i roi gwybod i’r adran gwasanaeth i gwsmeriaid. 

  

§7 Parcio’r Beic Benthyg  

1) Rhaid parcio’r beic yn rhywle hawdd ei weld. Rhaid i'r cwsmer 

ddilyn rheoliadau traffig y ffordd wrth barcio. Ar ben hynny, 

rhaid i’r cwsmer wneud yn siŵr nad yw’r beic yn rhwystro 

diogelwch ar y ffordd nac yn rhwystro cerbydau eraill neu 

draffig, ac nad oes difrod yn cael ei wneud i drydydd partïon 

na’u heiddo. Rhaid defnyddio'r stand bob tro bydd y beic yn 

cael ei barcio ac fe ddylid rhoi’r beic yn y rheseli beiciau a 

ddarperir yn yr orsaf logi lle bo hynny’n bosibl/priodol.  

2) Yn benodol, ni chewch barcio beiciau benthyg wrth y canlynol:  

a) goleuadau traffig  

b) peiriannau tocynnau parcio / meteri parcio  

c) arwyddion traffig  

d) llwybrau cerdded sy’n llai na 1.50 metr o led o ganlyniad i 

barcio’r beic  

e) o flaen allanfeydd brys neu fannau’r gwasanaeth tân, nac 

ynddynt neu’n agos iddynt  

f) rhywle sy’n cuddio hysbysebion lleol  

g) ni ddylid cloi'r beic yn sownd i ffensys adeiladau preifat 

neu gyhoeddus 

h) ar blatfform trên neu fws 

i) mewn adeilad, ar iard/iard gefn neu mewn unrhyw fath o 

gerbyd ar unrhyw adeg.  

3) Rhaid cloi’r beic benthyg yn sownd pan nad yw’n cael ei 

ddefnyddio, hyd yn oed os mai am gyfnod byr iawn mae’r 

cwsmer yn gadael y beic. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 

ein gwefan ynglŷn â sut mae cloi beic. 

4) Bydd peidio â chydymffurfio yn arwain at godi ffi gwasanaeth, 

oni bai fod y cwsmer yn gallu dangos bod y gost a wynebwyd 

yn is yn unol â’r rhestr brisiau gyfredol sydd ar gael ar-lein. 

Hefyd, y cwsmer sy’n llogi fydd yn gyfrifol am dalu unrhyw 

ddirwy a/neu hawliadau swyddogol a gaiff eu hysgwyddo ar 

ran unrhyw drydydd partïon o ganlyniad i beidio â 

chydymffurfio â’r rheoliadau hyn neu reoliadau cyfreithiol.  

5) Ni fydd gan y cleient hawl i barcio'r beiciau’n barhaol mewn 

parciau / mannau gwyrdd nac ar eiddo preifat. Bydd gan y 

cleient hawl i barcio’r beiciau dros dro ar eiddo preifat os bydd 

wedi cael caniatâd i wneud hynny gan y sawl sydd â'r 

awdurdod i roi caniatâd o’r fath. 
 

§8 Dychwelyd Beiciau Benthyg  

1) Fel arfer, ni chewch ddychwelyd beiciau benthyg y tu allan i’r 

ardal ddefnyddio a ddiffinnir. Yn gyffredinol, diffinnir yr ardal 

hon fel y ddinas lle cafodd y beic ei logi.  

2) Rhaid dychwelyd y beic fel bod modd ei weld yn glir yn un o’r 

lleoliadau neu'r gorsafoedd sydd wedi’u cyhoeddi ar-lein (neu 

yn yr ap) a’i gloi gan ddefnyddio'r clo a ddarperir. Rhaid i'r 

cwsmer roi gwybod i'r darparwr fod y cyfnod rhentu wedi dod i 

ben yn ogystal â’r union leoliad dychwelyd (rhif gorsaf neu 

gyfesurynnau GPS). Gellir gwneud hyn ar-lein, dros y ffôn neu 

drwy ddefnyddio'r ap ar gyfer ffôn clyfar, y derfynnell llogi neu 

gyfrifiadur y beic.  

3) Mewn dinasoedd sy’n defnyddio parth Hyblyg (Flex zone) – 

mae modd gweld y rhain ar y map gan ddefnyddio ffôn clyfar 

neu wefan ar eich bwrdd gwaith – gellir dychwelyd y beic i fan 

cyhoeddus a’i adael yn rhywle hawdd ei weld.  

4) Rhaid i’r cwsmer roi gwybod i nextbike ei fod wedi dychwelyd 

y beic dros y ffôn, yn yr ap, drwy'r derfynnell neu gyfrifiadur y 

beic gan nodi union leoliad y beic (enw / rhif yr orsaf neu 

gyfesurynnau GPS a / neu unrhyw wybodaeth a fydd yn helpu i 

ddychwelyd y beic benthyg yn llwyddiannus). 

5) Rhaid i’r cwsmer allu darparu’r wybodaeth hon i nextbike ar 

gais am gyfnod o 48 awr ar ôl y cyfnod llogi.  

6) Os na fydd y cwsmer yn dychwelyd y beic i ardal benodol 

swyddogol fel y disgrifir ym mharagraffau 1 a 3, neu ei fod yn 

darparu gwybodaeth ffug neu’n anghofio dychwelyd y beic yn 

llwyr, bydd nextbike yn codi ffi gwasanaeth ar y cwsmer yn 
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unol â’r rhestr brisiau gyfredol sydd i’w gweld yn 

http://www.nextbike.co.uk/. 

 
§9 Rhwymedigaethau nextbike  

1) Nid yw gwarant ‘dim diffygion’ nextbike yn cynnwys unrhyw 

ddiffygion materol sy’n bodoli yn ystod y cytundeb llogi. Bydd 

nextbike yn atebol i’r cwsmer mewn unrhyw achos o 

ddrwgfwriad neu esgeulustod difrifol ar ran nextbike, yn 

ogystal ag unrhyw rai o'i gynrychiolwyr neu asiantau, yn unol â 

darpariaethau statudol nextbike. Yn ogystal â hynny, nid yw 

nextbike ond yn atebol am ymyrryd â bywyd, iechyd corfforol 

neu fynd yn groes i rwymedigaethau sylfaenol y contract. Pe 

bai unrhyw rai o rwymedigaethau sylfaenol y contract yn cael 

eu torri, bydd yr hawliad am iawndal wedi'i gyfyngu i’r iawndal  

rhagweladwy yn unol â'r contract. Nid yw nextbike yn gyfrifol 

am unrhyw ddifrod a wneir i wrthrychau sydd wedi cael eu 

cludo yn ystod cyfnod llogi, naill ai drwy ddefnyddio basged y 

beic neu’r daliwr ffôn symudol (os yw’n berthnasol). Ac 

eithrio’r amodau a nodwyd eisoes, ni fydd nextbike yn atebol. 
2) Ni fydd nextbike yn atebol am achosion o ddefnydd amhriodol 

a/neu heb awdurdod o’r beic, yn unol â §3. 

  

§10 Rhwymedigaethau nextbike a’i Gwsmeriaid  

1) Mae’r cwsmer yn defnyddio’r gwasanaethau a ddarperir gan 

nextbike ar ei gyfrifoldeb ei hun. Mae’r cwsmer yn cymryd 

cyfrifoldeb llawn dros unrhyw ddifrod mae’n ei achosi. Mae'r 

cwsmer yn llwyr gyfrifol am unrhyw hawliadau atebolrwydd 

sy’n deillio o weithrediadau neu ddigwyddiadau yn ystod y 

cyfnod llogi neu o ganlyniad i’r cyfnod llogi. Mae hawliadau a 

wneir gan yswiriwr atebolrwydd nextbike yn erbyn cwsmer yn 

parhau heb effaith arnynt.  

2) Mae’r cwsmer yn derbyn atebolrwydd o’r adeg mae’n cael cod 

y clo tan ei fod yn llwyddo i ddychwelyd y beic (uchafswm o 

48 awr) neu nes caiff y beic yn cael ei logi gan gwsmer arall. 

Os bydd y cwsmer yn sylwi ar ddifrod i’r beic, bydd yn rhoi 

gwybod i nextbike ar unwaith. Ni fydd y cwsmer yn atebol am 

unrhyw ddifrod nad oedd y cwmni wedi rhoi gwybod 

amdanynt i'r cwsmer cyn pen 48 awr ar ôl diwedd y cyfnod 

llogi. Bydd y cwsmer yn atebol am unrhyw ddifrod sy’n 

deillio o achos o ddwyn y beic yn ystod y cyfnod 48 awr ar ôl 

y cyfnod llogi. Bydd un o weithwyr nextbike yn gwirio’r beic 

yn ystod y cyfnod hwnnw. Bydd yr atebolrwydd hwn yn 

cynnwys costau llafur a deunyddiau penodol hyd at 75 GBP 

(150 GBP i e-feiciau). Ni fydd y cyfyngiad hwn ar yr 

atebolrwydd yn berthnasol os yw’r cwsmer ei hun wedi 

achosi’r difrod yn fwriadol neu fod y difrod wedi digwydd o 

ganlyniad i esgeulustod difrifol. Mewn achosion o’r fath, bydd 

swm hawliadau atebolrwydd yn cael ei bennu yn ôl swm a 

gwerth gwirioneddol y difrod a achoswyd. 

3) Mae’r cwsmer yn derbyn atebolrwydd am yr holl gostau a 

difrod a achosir o ganlyniad i fethu cydymffurfio â’i 

rwymedigaethau fel y’i diffinnir yn y Telerau ac Amodau 

Cyffredinol hyn. 

4) Os caiff y beic ei ddwyn yn ystod y cyfnod llogi, rhaid i’r 

cwsmer roi gwybod i nextbike a'r heddlu ar unwaith. Rhaid 

darparu cyfeirnod y beic. Rhaid i nextbike gael rhif ffeil yr 

heddlu ar unwaith. 

5) Mae nextbike yn atebol am ddifrod bwriadol ac esgeulustod 

difrifol tuag at ei gwsmeriaid.  

6) O ran pob math arall o rwymedigaethau cytundebol 

(dyletswyddau cytundebol) dim ond am ddifrod rhesymol y 

bydd y cwmni’n atebol. Nid yw nextbike yn atebol am ddifrod 

i eitemau neu eiddo personol a gludir gan ddefnyddio’r beic. 

Mewn pob achos arall, mae atebolrwydd ar ran nextbike 

wedi’i eithrio’n benodol. Ni fydd nextbike yn atebol am 

achosion o ddefnydd amhriodol a/neu heb awdurdod o’r beic, 

yn unol ag adran 2.  

 

 

§11 Rhwymedigaethau Cwsmeriaid os bydd Damwain  

Rhaid rhoi gwybod i nextbike am ddamweiniau ar unwaith. Os ceir 

damwain sy’n cynnwys nid yn unig y defnyddiwr ond trydydd 
partïon – h.y. pobl neu eiddo – rhaid i’r cwsmer hefyd roi gwybod 

i’r heddlu am y ddamwain ar unwaith. Os na fydd y cwsmer yn 

gwneud hyn, bydd y cwsmer yn atebol am iawndal sy’n wynebu 
nextbike oherwydd ei fod wedi methu cydymffurfio â'r 

rhwymedigaeth dan sylw.  

  

§12 Defnyddio Cerdyn Cwsmer, e-docyn neu Gerdyn ID Gweithiwr 

Electronig  

1) Os bydd y cwsmer yn defnyddio cerdyn cwsmer wedi’i 

gyhoeddi gan un o bartneriaid cydweithredol nextbike fel 

cyfrwng mynediad, mae’n cytuno y gall nextbike, pan fydd y 

cwsmer yn defnyddio’r cerdyn am y tro cyntaf, ofyn am yr holl 

ddata cwsmer sy’n angenrheidiol ar gyfer prosesau busnes y 

partner cydweithredol.  

2) Pan fydd dilysrwydd cerdyn cwsmer y partner cydweithredol 

yn dod i ben, bydd cyfrif nextbike y cwsmer yn cael ei 

analluogi os nad oes dull talu wedi cael ei gofnodi. Ar ôl 

darparu dull talu dilys, bydd y cwsmer yn cael defnyddio 

gwasanaethau’r darparwr unwaith eto.  

3) Ni fydd cardiau cwsmer nextbike yn cael eu hanfon o fis Mai 

2018 ymlaen. 

4) Bydd cardiau cwsmer nextbike sydd eisoes wedi’u derbyn yn 

dal yn ddilys ac ni fydd modd eu trosglwyddo i bartïon eraill. 

5) Os bydd y cerdyn cwsmer yn cael ei golli, gofynnir i'r cwsmer 

rwystro’r cerdyn er ei fudd ei hun drwy ffonio llinell gymorth y 

darparwr. Efallai na fydd yn bosib anfon cerdyn arall yn ei le. 

  

§13 Cyfrinachedd Gwybodaeth Defnyddwyr  

1) Mae’r cwsmer yn gyfrifol am atal defnydd heb awdurdod o’i 

ddata defnyddiwr gan drydydd partïon. Mae hyn yn arbennig o 

berthnasol i’w PIN/cyfrinair personol.   

2) Mae nextbike yn datgan yn benodol nad oes gan ei weithwyr 

hawl i ofyn am gyfrinair y cwsmer, ac na fyddant yn gwneud 

hynny byth.  

3) Gall y cwsmer newid ei ddata personol mor aml ag y dymuna.  

4) Os oes gan y cwsmer reswm i gredu bod ei ddata defnyddiwr 

wedi cael eu peryglu neu eu camddefnyddio, dylai roi gwybod i 

nextbike GmbH ar unwaith.  

5) Gall y cwsmer analluogi ei gyfrif cwsmer ar-lein yn 

www.nextbike.co.uk neu drwy anfon hysbysiad ysgrifenedig at 

nextbike (info@nextbike.co.uk).   

 

 

§14 Camddefnyddio a Gwahardd  

1) Mae gan nextbike yr hawl, yn unol â rhesymau dilys ac mewn 

achosion arbennig o gamddefnydd, i ddiddymu hawliau 

cwsmeriaid a’u hatal rhag defnyddio gwasanaethau a beiciau 

nextbike.  

2) Ni fydd y cyfyngiad ar yr atebolrwydd a nodir yn §9 paragraff 2 

yn ddilys os bydd y cwsmer yn caniatáu i’w ddata cwsmer gael 

eu camddefnyddio’n fwriadol neu o ganlyniad i esgeulustod 

difrifol.  
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§15 Ffioedd, Prisiau a Chyfrifiadau  

1) Mae nextbike yn cyfrifo pob ffi a gwasanaeth yn seiliedig ar y 

prisiau sy’n ddilys pan fydd beic unigol yn dechrau cael ei 

ddefnyddio. Dylid defnyddio’r ffioedd llogi sydd yn y rhestr 

brisiau gyfredol. 

2) Mae cyfraddau arbennig (e.e. Cyfradd Flynyddol) neu 

dystysgrifau rhodd yn ddilys ar gyfer un beic fesul proses logi. 

Yn gyffredinol, dim ond ar gyfer y person penodol y 

cyhoeddwyd un o’r rhain ar ei gyfer y mae’n ddilys, a dim ond 

y person hwnnw all ei ddefnyddio, yn unol â’r rhestr brisiau 

gyfredol.  

3) Mae’r Gyfradd Flynyddol yn ddilys am 12 mis ar ôl yr archeb. 

Bydd y dilysrwydd yn cael ei ymestyn am flwyddyn oni bai fod 

y cwsmer yn canslo’r tariff yn ysgrifenedig neu drwy e-bost o 

leiaf 4 wythnos cyn y dyddiad dod i ben.  

4) Ni fydd canslo cytundebau cyfradd arbennig yn arwain at 

analluogi cyfrif cwsmer â nextbike yn awtomatig. Os bydd y 

cwsmer yn dymuno analluogi cyfrif, gellir gwneud hyn ar-lein 

yn www.nextbike.co.uk neu drwy anfon hysbysiad ysgrifenedig 

drwy e-bost at info@nextbike.co.uk.  

  

§16 Talu ac Oedi cyn Talu  

1) Rhaid i’r cwsmer dalu swm ei fil gyda cherdyn credyd neu 

drwy drosglwyddiad electronig (debyd uniongyrchol). Gall y 

cwsmer newid y dull talu mae’n ei ffafrio ar unrhyw adeg.  

2) Os na fydd yn bosibl prosesu debyd uniongyrchol oherwydd 

nad oes digon o arian yng nghyfrif banc y cwsmer,  neu am 

resymau eraill y mae’r cwsmer yn gyfrifol amdanynt, bydd 

nextbike yn codi’r treuliau ychwanegol ar y cwsmer, yn unol 

â’r rhestr brisiau gyfredol, oni bai fod y cwsmer yn gallu 

dangos bod y treuliau gwirioneddol a gafwyd yn llai. Mewn 

achosion unigol, ac os nad yw’r cwsmer yn gallu dangos bod y 

treuliau yn llai mewn gwirionedd, gall nextbike hawlio am swm 

y treuliau gwirioneddol a gafwyd, ac nid am fwy na hynny.   

3) Os na fydd cwsmer yn talu, bydd llog diofyn yn cael ei godi ar 

gyfradd o 6 phwynt canran dros y gyfradd llog sylfaenol. Codir 

tâl ar y cwsmer am ffioedd atgoffa sy’n golygu ymdrech 

weinyddol ychwanegol ac unrhyw gostau ychwanegol.  

4) Os bydd y cwsmer yn oedi cyn talu, mae gan nextbike yr 

awdurdod i ofyn am yr hawliad cyfan a therfynu ei wasanaeth 

nes bydd y cwsmer yn bodloni ei rwymedigaethau. 

 

§17 Bilio, Rhestrau Llogi, Rheoli   

1) Mae'r darparwr yn anfonebu ei gwsmeriaid yn unol â'r gyfradd 

gyfredol a’r rhestr brisiau sydd ar gael yn 

http://www.nextbike.co.uk/. Mae modd i gwsmeriaid weld 

rhestr o brosesau llogi sydd wedi’u cwblhau (gan gynnwys 

costau a chyfnodau) yn eu cyfrif yn www.nextbike.co.uk ac yn 

yr ap. Nid yw’r rhestr o’r holl brosesau llogi sydd wedi dod i 

ben yn cynnwys eitemau anarferol nad oes modd i’r system 

awtomataidd eu cynnwys (fel ffioedd o ganlyniad i ddiffyg 

cydymffurfio a/neu ffioedd gwasanaeth).  
2) Mae arian yn cael ei dynnu o gyfrif cwsmeriaid yn awtomatig. 

Serch hynny, mae nextbike yn cadw’r hawl i fynnu taliad gan 

gwsmeriaid dros y ffôn neu’n ysgrifenedig.  

3) Rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau i ffioedd sy’n cael eu 

debydu yn ysgrifenedig i nextbike cyn pen 14 diwrnod ar ôl 

cael yr anfoneb. Mae hawliau cwsmeriaid ar ôl diwedd y 

cyfnod gwrthwynebu hwn, neu mewn achosion o hawliadau 

dilys, yn parhau heb effaith arnynt. Bydd unrhyw ad-daliadau’n 

cael eu talu i gyfrif y cwsmer a’u defnyddio i wrthbwyso’r 

taliad dyledus nesaf, oni cheir cyfarwyddiadau eraill gan y 

cwsmer.  

 

§18 Terfynu a Dileu Gwybodaeth Cwsmeriaid  

1) Gall y ddau bartner yn y contract derfynu’r berthynas 

gytundebol ar unrhyw adeg. Nid yw’r ddarpariaeth hon yn 

effeithio ar yr hawl i ddod â 'r cytundeb i ben dan amgylchiadau 

arbennig Gall y cwsmer analluogi ei gyfrif cwsmer ar-lein yn 

www.nextbike.co.uk neu drwy anfon hysbysiad ysgrifenedig at 

nextbike. Dylid anfon hysbysiadau terfynu ysgrifenedig drwy e-

bost at: info@nextbike.co.uk.  

2) Mae'r cyfraddau arbennig (e.e. Cyfradd Flynyddol) yn 

gysylltiedig â chyfnodau cytundebol penodol. Mae'r amodau ar 

gyfer terfynu cyfraddau arbennig wedi’u nodi yn §14 paragraff 

3. Ar ôl terfynu cyfradd arbennig, gellir dychwelyd y cerdyn 

cwsmer i nextbike GmbH yn  

Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 Leipzig, Deutschland.  

  

§19 Polisi Preifatrwydd  

1) Mae nextbike yn casglu, yn storio ac yn defnyddio data 

personol cwsmeriaid lle y bo hynny’n briodol er mwyn 

cyflawni ei rwymedigaethau cytundebol, neu i gyflawni'r 

contract rhwng y cwsmer a nextbike, neu i gyflawni unrhyw 

ddyletswydd gyfreithiol arall. Dim ond yn unol â'r 

darpariaethau a nodir yn Neddf Diogelu Data 1998 y DU a'r 

Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016/679 y caiff 

nextbike ddefnyddio’r data hynny.  

2) Mae gan nextbike yr hawl i ddatgelu gwybodaeth am gwsmer i 

awdurdodau sy’n ymchwilio i’r graddau angenrheidiol, yn 

arbennig cyfeiriad y cwsmer, pe bai achos wedi cael ei ddwyn 

yn erbyn y cwsmer am drosedd neu drosedd sifil.  

3) At ddibenion talu, bydd data talu'r cwsmer yn cael eu 

trosglwyddo i’n partneriaid talu i gael eu dilysu ac i 

gyfrifyddu’r ffioedd llogi. Ar ôl y broses gofrestru, ni fydd 

gweithwyr nextbike yn gallu gweld y data yma.  

4) Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio, gweinyddu a 

phrosesu gwybodaeth bersonol ar gael yn ein Polisi 

Preifatrwydd (ar-lein yn www.nextbike.co.uk/en/privatepolicy).  

 

§20 Darpariaethau Pellach  

1) Mae’r telerau ac amodau hyn, a’ch defnydd o wasanaethau 

nextbike, yn cael eu llywodraethu â’u dehongli yn unol â 

chyfraith Cymru a Lloegr.  

2) Nid yw cytundebau llafar yn ddilys nac yn gyfreithiol rwymol.  

3) Nid yw diffyg grym cyfreithiol unrhyw ran o’r Telerau ac 

Amodau Cyffredinol hyn yn effeithio ar ddilysrwydd gweddill y 

ddogfen.  

4) Os bydd darpariaeth yn y Telerau ac Amodau Cyffredinol hyn 

yn dod yn ddi-rym neu'n anymarferol, bydd dilysrwydd 

gweddill y ddogfen a’i darpariaethau yn parhau heb effaith 

arnynt. Bydd darpariaeth ddilys a rheolaidd sydd â'r un nod a 

phwrpas â’r gyfraith mewn cyd-destun tebyg yn cael ei 

mabwysiadu yn lle’r ddarpariaeth annilys. 

  

 

 

Llinell Gymorth y Gwasanaeth: (0) 292 248 1736 

E-bost: info@nextbike.co.uk  

  

Gwefan:  

www.nextbike.co.uk  
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