REGULAMIN
1.

Wynajem roweru jest możż liwy po dokonaniu reżerwacji drogą mailową lub telefonicżną. Reżerwacji
należż y dokonacć minimalnie 24h prżed rożpocżęciem wynajmu.

2.

Rowery mogą żostacć wynajęte prżeż osoby pełnoletnie, legitymujące się ważż nym dowodem osobistym,
bądżć innym dowodem potwierdżającym tożż samosć cć (pasżport, prawo jażdy).

3.

Wypożż ycżalnia żastrżega sobie prawo do odmowy wypożż ycżenia roweru beż podania prżycżyny.

4.

Wydanie roweru na wynajem poprżedża spisanie umowy wypożż ycżenia wraż ż żałącżoną specyfikacją
sprżętu. Umowa żostaje podpisana we wcżesć niej ustalonym miejscu wydania roweru.

5.

Osoba wypożż ycżająca w momencie podpisania umowy prżejmuje pełną odpowiedżialnosć cć ża sprżęt oraż
ewentualne sżkody powstałe w wyniku jego użż ytkowania.

6.

Rower wydany wypożż ycżającemu jest sprawny technicżnie i w takim samym stanie powinien żostacć
żwroć cony.

7.

Wypożż ycżający żobowiążuje się do korżystania ż roweru żgodnie ż jego prżeżnacżeniem.

8.

Wypożż ycżający ponosi pełną odpowiedżialnosć cć ża usżkodżenia w sprżęcie powstałe podcżas okresu
wynajmu. Ewentualne kosżty naprawy żostaną wycenione w momencie odbioru sprżętu prżeż
pracownika wypożż ycżalni.

9.

W prżypadku utraty roweru, Wypożż ycżający żobowiążany jest do żwrotu pełnej kwoty wartosć ci sprżętu,
ktoć ra jest podana w umowie najmu.

10. Wypożż ycżalnia żastrżega sobie prawo do odmowy prżyjęcia sprżętu w prżypadku gdy jego usżkodżenia
prżekrocżą 50% wartosć ci podanej w umowie najmu. W takim prżypadku Wypożż ycżający żobowiążuje
się do żwrotu całej wartosć ci sprżętu.
11. Wypożż ycżający żrżeka się wsżystkich rosżcżenć wobec wypożż ycżalni ż tytułu wypadkoć w, poniesionych
sżkoć d i obrażż enć powstałych w wyniku wypożż ycżenia sprżętu.
12. Wypożż ycżający żobowiążany jest do żwrotu roweru w terminie podanym w umowie najmu. Zwrot
następuje w miejscu odbioru sprżętu lub w innej lokaliżacji ustalonej w momencie podpisania umowy.
W prżypadku żwrotu roweru w innym miejscu niżż wskażane w umowie, wypożż ycżalnia możż e w
porożumieniu ż Wypożż ycżającym obciążż ycć go kosżtami transportu.
13. Dowoć ż roweroć w do i od wypożż ycżającego jest ustalany indywidualnie i żależż y od ilosć ci wypożż ycżanych
roweroć w oraż od odległosć ci.
14. Brak żwrotu sprżętu po 6 godżinach od deklarowanej godżiny skutkuje żgłosżeniem kradżieżż y roweru
policji.
15. Wypożż ycżalnia nie ponosi odpowiedżialnosć ci ża ukryte wady w sprżęcie.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejsżym regulaminem mają żastosowanie prżepisy Kodeksu
Cywilnego. Spory mogące wyniknącć w żwiążku ż wykonywaniem prżedmiotu umowy rożstrżygał będżie
sąd własć ciwy dla miejsca prowadżenia dżiałalnosć ci prżeż wypożż ycżalnię.

