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REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO
1.

Kaucja za 1 sprzęt sportowy wynosi odpowiednio:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

rower city/miejski - 200 zł lub 50 Euro,
rower trekkingowy damski/męski - 300 zł lub 70 Euro,
rower elektryczny/eBike - 800 zł lub 200 Euro,
przyczepka do przewozu dzieci jednoosobowa - 400 zł lub 100 Euro,
przyczepka do przewozu dzieci dwuosobowa - 400 zł lub 100 Euro,
przyczepka do transportu zwierząt - 200 zł lub 50 Euro,
fotelik rowerowy - 100 zł lub 25 Euro,
kask - 100 zł lub 25 Euro.

2.

Kaucja zabezpiecza zwrot sprzętu oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń sprzętu sportowego.

3.

Opłatę za wypożyczenie pobieramy z góry.

4.

Wypożyczany sprzęt sportowy jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do
wypożyczalni.

5.

Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić bez podania przyczyny wypożyczenia sprzętu sportowego osobie,
co do której istnieje wątpliwość czy będzie korzystać ze sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem lub
obowiązującymi przepisami.

6.

Wypożyczający sprzęt sportowy zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu sportowego.

7.

Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt sportowy i szkody wyrządzone w związku z
korzystaniem ze sprzętu sportowego od momentu wypożyczenia sprzętu sportowego do czasu jego zwrotu.

8.

W przypadku kradzieży sprzętu sportowego oraz wyposażenia Wypożyczający, poza opłatą za wypożyczenie
sprzętu sportowego, uiści opłatę w wysokości odpowiednio:
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

rower city/miejski - 800 zł lub 200 Euro,
rower trekkingowy damski/męski - 1000 zł lub 250 Euro,
rower elektryczny/eBike - 2500 zł lub 700 Euro,
przyczepka do przewozu dzieci jednoosobowa - 1200 zł lub 300 Euro,
przyczepka do przewozu dzieci dwuosobowa - 1600 zł lub 400 Euro,
przyczepka do transportu zwierząt - 800 zł lub 200 Euro,
fotelik rowerowy - 400 zł lub 100 Euro,
kask - 100 zł lub 25 Euro.

9.

Wypożyczający ponosi koszty naprawy do wysokości uiszczonej kaucji.

10.

W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu rowerowego wypożyczalnia doliczy opłatę dodatkową zgodną z
aktualnym cennikiem wypożyczeń.

11.

W przypadku wypożyczeń grupowych należy konsultować się telefonicznie lub mailowo we wcześniejszym
terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wypożyczenia w celu organizacji oraz ustalenia dogodnych warunków.

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
WygodnyRower zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.

