Regulamin wypożyczalni rowerów
1. Wypożyczenie sprzętu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym
cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a
pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym. Należy przedstawić dowód
osobisty.
2. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania
przyczyny, jeśli uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego.
3. Wypożyczalnia przekazuje Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim
stanie powinien zostać zwrócony. Wypożyczając sprzęt Wypożyczający przyjmuje
pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe
w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do
chwili zwrotu. W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem,
zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest
pokryć powstałe szkody w całości łącznie z ceną wypożyczenia, według ustalonego
cennika.
4. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego
uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu
nowego sprzętu.
5. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania
wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc
uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po
drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wypożyczający
zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych
szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
6. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego
wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami.
8. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin
zwrotu sprzętu przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika
(każda rozpoczęta godzina będzie traktowana jako pełna godzina).
9. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie
zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to
potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
10. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w obiekcie Bar „Sąspówka” w Ojcowie.

