
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

1. Wypożyczając  pojazd elektryczny należy okazać do wglądu dokument ze zdjęciem i numerem
PESEL.  W razie wątpliwości pracownik może żądać pozostawienia dokumentu na czas 
wynajmu w wypożyczalni. Na czas pozostawienia dokumentu wypożyczalnia nie udostępni 
danych Wypożyczającego osobom trzecim. W razie odmowy okazania dokumentu lub jego 
pozostawienia wypożyczalnia pobierze na czas wynajmu kaucję w wysokości 400 zł.

2. Na wypożyczony sprzęt nie obowiązuje polisa OC, zatem osoba wypożyczająca ponosi pełną 
odpowiedzialność finansową za urządzenie oraz ewentualne szkody na:

 Mieniu osób trzecich.

 Zdrowiu i życiu osób trzecich.

 Zdrowiu i mieniu własnym.

 Wypożyczonym mieniu -„Pojazd elektryczny”.

3. Wypożyczalnia nie zaleca poruszania się skuterem po jezdni oraz ZABRANIA jazdy po 
deptakach dla pieszych (tzw. Promenady). Wypożyczający robi to na własną 
odpowiedzialność.

4. Wypożyczalnia przekazuje wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie 
powinien zostać zwrócony.

5. Wypożyczający zobowiązuje się użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem  nie 
przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia sprzętu – 120 kg (zakaz jazdy dwóm 
osobom jednocześnie).

6. Za wynajem Wypożyczający ponosi opłaty wg cennika.

7. Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu  lub zostanie skradziony Wypożyczający 
poniesie koszty wg ustalonego cennika. Koszt nowego sprzętu na dzień 15.06.2017 to 4100zł 
(cztery tysiące sto złotych).

8. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu jeśli jego uszkodzenia 
będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający 
zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej zwrot kosztów zakupu nowego sprzętu.

9. Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić
w deklarowanym terminie umowy. Zwrot  sprzętu po terminie opłaconym powoduje 
pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.

10. Wypożyczający nie może odstępować wynajętego sprzętu osobom trzecim. Zabrania się 
odstępowania urządzenia osobie nie figurującej na liście wynajmu. Jedna osoba może 
wypożyczyć maksymalnie dwa urządzenia. 



11. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu 
ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie traktowane to jako kradzież i 
zostanie zgłoszone na policję.

12. Zabrania się użytkowania sprzętu w ciężkim terenie, jazdy po plaży, w wodzie, w błocie. 
Sprzęt należy zwrócić w niepogorszony stanie technicznym, gdzie za pogorszenie stanu 
technicznego należy rozumieć trwałą zmianę właściwości użytkowych , nie wynikającą z 
normalnego użytkowania.                                                                                                                      
Za jazdę po plaży, wodzie  bądź błocie pobierana jest dopłata w wysokości   50 zł.              


