E-BIKE ZYGMUNTÓWKA , Schronisko PTTK "Zygmuntówka" im. Zygmunta Scheffnera
57-430 Jugów, ul. Świętojańska 30 Telefon: 602 848 481.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SPRZĘTU ROWEROWEGO
E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA”
1) Opłata za wypożyczony sprzęt pobierana jest z góry na podstawie obowiązującego cennika wypożyczalni rowerów i sprzętu
rowerowego E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” .
2) Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie okazania dwóch dokumentów tożsamości Wypożyczającego. Jeden dokument
ze zdjęciem, umożliwiającym potwierdzenie tożsamości.
3) Na czas wypożyczenia Wypożyczalnia E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” skanuje/kseruje dokument, o którym mowa w pkt. 2
niniejszego regulaminu.
4) Wypożyczalnia przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać zwrócony.
5) Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna klienta za niewiarygodnego.
6) Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią EBIKE „ZYGMÓNTÓWKA” .
7) W przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej.
8) Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na
małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
9) Osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji
psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z
definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami
10) Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11) Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający.
12) Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
13) Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania
umowy wypożyczenia do zwrotu sprzętu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczonego sprzętu,
Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.
14) Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” przy ul. Świętojańskiej 30 w Jugowie.
15) Jeżeli do godziny 20:00 w dniu wypożyczenia roweru , Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie
powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
16) Schronisko E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” 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 całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” .
17) Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 150 zł.
18) Opłata za wypożyczanie roweru nalicza się od każdej rozpoczętej godziny.
18) Za wady ukryte w sprzęcie Wypożyczalnia E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” nie ponosi odpowiedzialności.
19) Wypożyczający zobowiązuje się do jazdy w kasku rowerowym w celu zachowania bezpieczeństwa.
20) Wypożyczający wyraża zgodę na udostepnienie swoich danych osobowych na cele podpisania umowy UMOWA
WYPOŻYCZENIA nr
................
/............ /……………

Umowa
zawarta w dniu ............................... r., w Jugowie, pomiędzy firmą Machtronic
z siedzibą w Kunowie przy ul. Gostyńskiej 32, 63-800 Gostyń
zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ E-BIKE ZYGMUNTÓWKA,
a Panem/Panią...........................................................................................................................................
legitymując(ą)ym się dow. os

paszportem

innym dok.

seria i numer.................................................

tel. kontaktowy:…................................................
adres e-mail: ………………………………………
zwan(ą)ym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§ 1 Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru KROSS:
SOIL BOOST 1.0

ILOŚĆ …………..

SOIL BOOST 2.0

ILOŚĆ ……………

§ 2 Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu .........................2020 r. o godzinie: ...........
Sprzęt zostanie oddany do Wypożyczalni E-BIKE ZYGMUNTÓWKA, przy ul. Świętojańskiej 30 w Jugowie, w dniu
………………........... 2020r., do godziny ..........
§ 3 Pobrano kaucję za wypożyczanie roweru w wysokości ……………….
§ 4 Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni E-BIKE ZYGMUNTÓWKA oraz akceptuje
jego warunki.
Regulamin jest załącznikiem do niniejszej umowy.
§ 5 Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry. Wysokość opłaty: ..............................
§ 6 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikające z jego nieodpowiedniego korzystania.
§7 Za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu, winę ponosi
Wypożyczający, który pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą.
Wypożyczalnia E-BIKE ZYGMUNTÓWKA 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 całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków
przedstawionych przez Wypożyczalnię E-BIKE „ZYGMÓNTÓWKA” .
§8 Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu
Firmy Machtronic.

…………………………..

…………………………………..

Wypożyczający

=wypożyczalnia E-BIKE ZYGMUNTÓWKA

