
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym 
cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a 
pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym.

2. Wypożyczający musi przedstawić dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument 
zawierający zdjęcie oraz numer PESEL.

3. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe 
wykorzystywane są jedynie w celu zabezpieczenia interesów Wypożyczalni w 
przypadku kradzieży, lub zniszczenia sprzętu.

4. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.

5. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru baz podania 
przyczyny, jeśli uzna Klienta za niewiarygodnego.

6. Wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa 
zdarzeń losowych takich jak kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich 
uszczerbki na zdrowiu. Wypożyczający zobowiązany jest do jazdy zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego.

7. Wypożyczalnia rowerów przekazuje do wypożyczenia rower sprawny technicznie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza 
własnym podpisem.

8. Wypożyczający obowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z jego 
przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystywania.

9. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu 
np. jazda pod wpływem alkoholu, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków 
jazdy, winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z 
naprawą roweru lub jego części. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy 
przyjęcia roweru w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego 
naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuję się 
do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru.

10. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy  po plaży, w wodzie, 
w błocie. Rower należy zwrócić w niepogorszonym stanie technicznym, gdzie za 
pogorszenie stanu technicznego należy rozumieć trwałą zmianę wartości użytkowych, 
nie wynikającą z normalnego użytkowania. Za jazdę po plaży lub po błocie pobierana 
jest dopłata w wysokości 30 złotych.

11. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie 
opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni.

12. Rower należy zwrócić nie później niż przed zamknięciem wypożyczalni, tj. nie 
później niż do godziny 21:00, w dniu, w którym dokonano wypożyczenia. 
Niezwrócenie roweru tego samego dnia skutkuje powiadomieniem organów ścigania 
za wyjątkiem sytuacji gdzie niestandardowy czas wypożyczenia zostanie ustalony na 
podstawie odrębnej umowy zawartej przed wypożyczeniem roweru.

13. Podpis Wypożyczającego na liście wypożyczenia oznacza akceptację Regulaminu 
Wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią wg zasad określonych powyższym 
regulaminem. 




