Regulamin „Wypożyczalnia rowerów Lądek Zdrój”
Właścicielem wypożyczanych rowerów i akcesoriów jest firma S.C.WILLAMARIANNA
Maria Słabońska, Maria Łukaszewska, Anna Staciwa z siedzibą przy ul. Kościuszki 84, 57540 Lądek Zdrój, zwana dalej Wypożyczalnią
Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności
osób korzystających z „Wypożyczalnia rowerów Lądek Zdrój”
Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a
Wypożyczalnią
1. Wypożyczający rower i akcesoria powinien spełnić następujące warunki:
 Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo
jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane;
 Złożyć czytelny podpis na umowie potwierdzającej zapoznanie się z regulaminem
przez Wypożyczającego;
 Dokonać płatności z góry za całość usługi naliczonej według cennika;
 Osoba wypożyczająca powinna być pełnoletnia i trzeźwa
2. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny i w takim
samym stanie powinny zostać zwrócony do Wypożyczalni
3. Wypożyczający w momencie wypożyczenia zobowiązuje się do:
 Użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi Wypożyczalni o problemach z korzystaniem
wypożyczonego sprzętu;
 Pokrycia wszystkich kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku
nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu;
 Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
 Stosowania zabezpieczeń antykradzieżowych w przypadku pozostawienia sprzętu
poza bezpośrednim kontaktem Wypożyczającego;
 Pokrycia wszystkich kosztów naprawy uszkodzeń powstałych od momentu
wypożyczenia do zwrotu wypożyczonego sprzętu.
4. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim
przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wartości nowego sprzętu
5. Osoba wypożyczająca rower i akcesoria ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe
szkody (w tym kradzież i zagubienie) od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego
zwrotu.
6. W przypadku kradzieży wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić Policję i pracownika wypożyczalni.
7. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad
poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
8. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem
roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym
wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego
9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem.
10. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry gotówką za cały okres
wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega
sobie prawo do naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu
wynajmu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedłużenie wypożyczenia sprzętu należy
zgłosić pracownikowi wypożyczalni (Tel. +48 663 308 673) do 24h po upływie
deklarowanego terminu zwrotu , w innym wypadku będzie to potraktowane jako
kradzież i zostanie zgłoszone na Policję.

11. W razie gdy Wypożyczający uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić
wypożyczenia roweru bez uzasadnienia.
12. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (min. 2h
przed wypożyczeniem)
13. Wypożyczenie roweru przez Wypożyczającego jest tożsame z akceptacją regulaminu.
14. Opłatę za dowóz do Klienta w obrębie Powiatu Kłodzkiego pobiera się wg cennik.
15. Wypożyczanie i zwrot rowerów i akcesoriów odbywa się w miejscu wskazanym w
umowie lub w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w
czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
17. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec „Wypożyczalnia Rowerów
Lądek Zdrój” z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie
korzystania z wypożyczonego sprzętu.
18. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu.

