REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH
AMIGO-BIKE
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw, oraz odpowiedzialności
osób korzystających z wypożyczalni rowerów elektrycznych prowadzonych przez firmę AmigoBike
2.Wypożyczane rowery są własnością firmy Amigo-Bike.
3. Wypożyczany rower jest czysty, oraz sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien
zostać zwrócony do wypożyczalni.
3. Aby wypożyczyć rower trzeba spełnić następujące warunki:
•
osoba wypożyczająca musi być osobą pełnoletnią
•
osoba wypożyczająca musi być trzeźwa i nie może znajdować się pod wpływem innych
środków odurzających.
•
osoba wypożyczająca musi przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze
zdjęciem,
•
wypożyczający musi podpisać umowę na wypożyczenie roweru, która oznacza akceptację
•
warunków wypożyczalni
•
wypożyczający musi wpłacić kaucję na poczet ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie
użytkowania roweru wynikających z niewłaściwego użytkowania
•
wypożyczający musi wnieść opłatę za okres wypożyczenia.
4.Rower należy używać zgodnie z zastosowaniem. Zabrania się użytkowania wypożyczonych
rowerów w zawodach rowerowych, lub innych konkursach sprawnościowych.
5. Zabrania się modyfikacji wypożyczonego sprzętu, a w szczególności napędu elektrycznego
6. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw, a wszelkie uszkodzenia, oraz wadliwą pracę
podzespołów należy zgłaszać wypożyczalni.
7. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu
wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. Ewentualne naprawy będą pokrywane z kaucji o ile
koszta naprawy nie przekroczą zdeponowanej kwoty kaucji.
8. Rower pozostawiony poza wypożyczalnią należy zabezpiczyć przed kradzieżą za pomocą
systemu blokowania koła (tzw. Podkowy; o ile jest zainstalowany w danym modelu) bądź za
pomocą innego zabezpiecznia dostarczonego przez wypożyczalnię. Rower należy również chronić
przed działaniem opadów atmosferycznych.
9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wypożyczony rower. W przypadku utraty
wypożyczonego roweru bądź jego wyposażenia na skutek zgubienia, rabunku lub kradziezy, osoba
wypożyczająca zobowiązuje się do zwrotu kosztów odpowiadającej równowartości wypożyczonego
sprzętu (na podstawie cen rynkowych na dzień w którym zdarzenie miało miejsce).
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10. W przypadku kradzieży lub rabunku wypożyczający powninien niezwłocznie zawiadomić o
fakcie Policję, a następnie wypożyczalnię.
11. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z
wypożyczonego roweru 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 firmy
Amigo-Bike z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania
z wypożyczonych rowerów.
12. Na czas wypożyczenia strony podpisują umowę, a wypożyczalnia pobiera kaucje w wysokości
100PLN za jeden rower, która zatrzymywana jest do czasu zwrotu roweru.
13. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w zdeklarowanym i opłaconym terminie. W przypadku
zwrotu po ustalonym terminie, pobrana zostanie dodatkowa opłata zgodna z obowiązującymi
stawkami.
14. Pracownik wyopożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru jeśli będzie mieć wątpliwości
co do wiarygodności, oraz stanu trzeźwości wypożyczającego.
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