Regulamin wypożyczalni rowerów w Hotelu „Jedlinka”
w Jedlinie-Zdrój
1.
Właścicielem wypożyczanych rowerów jest Landl Sp. z o.o., S.K. z siedzibą w Jaworznie – oddział
Hotel „Jedlinka” w Jedlinie-Zdrój, ul. Zamkowa 2 .
Wypożyczalnia rowerów mieści się przy Hotelu „Jedlinka”, ul. Zamkowa 2.
Czynna jest codziennie w godzinach 9:00 – 18:00. Kontakt telefoniczny: 74 847 49 00
2.
Wypożyczalnia zlokalizowana jest pod wyżej podanym adresem, stąd następuje
wypożyczenie roweru górskiego lub elektrycznego wraz z ewentualnymi akcesoriami oraz jego
zwrot po zakończeniu wypożyczenia.
3.
Każdy wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien
zostać zwrócony do wypożyczalni.
4.
Wypożyczony rower należy zwrócić w deklarowanym terminie. Zwrot roweru po terminie
opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu
zwrotu należy poinformować wypożyczalnię pod numerem telefonu: 74 847 49 00. Jeżeli po 3
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.
5.
Wypożyczenie roweru w ramach umowy dotyczy wyłącznie terenu Rzeczpospolitej
Polskiej. W celu użytkowania roweru poza granicami Wypożyczający jest zobowiązany przed
wypożyczeniem roweru uzyskać zgodę Właściciela.
6.
W przypadku wypożyczenia roweru poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej
Wypożyczającego obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 2000 zł za każdy wypożyczany rower
górski, 5000 zł za rower elektryczny.
7.
W sytuacji udowodnienia, iż wypożyczony rower bez zgody Właściciela był użytkowany
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, wypożyczalnia ma prawo zerwać umowę i obciążyć
Wypożyczającego kosztami natychmiastowego sprowadzenia sprzętu do wypożyczalni oraz
pobrania kary umownej w kwotach ww. kaucji.
8.

Cennik stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu.

9.
Wszelkie płatności odbywają się gotówką lub kartą płatniczą w momencie wypożyczenia
roweru.
W przypadku uszkodzenia roweru pobierana jest od Wypożyczającego szacunkowa kwota naprawy
(rozliczana według faktury z punktu serwisowego). Ostateczne rozliczenie tej kwoty odbędzie się
niezwłocznie po otrzymaniu faktury z punktu serwisowego. W przypadku nadpłaconej kwoty, zwrot
nadwyżki przekazany zostaje Wypożyczającemu na konto bankowe podane w formularzu
zgłoszenia usterki.
10.
W przypadku odmowy zapłaty za szacunkową naprawę, ostateczny termin jej uiszczenia na
konto bankowe Landl Sp. z o.o., S.K., ustala się na 7 dni. W przypadku nieuregulowania
szacunkowej kwoty, wypożyczalnia podejmie kroki związane z egzekucją komorniczą.
11.
•

Aby wypożyczyć rower należy:
wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg. cennika,

•
przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem/prawo jazdy,
•
być osobą pełnoletnią i trzeźwą, a także w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
poruszanie się na rowerze,
•
podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz Regulaminu
wypożyczalni.
12.
Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
13.
Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od
momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest
zobowiązana pokryć koszt naprawy.
14.
Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie trzeciej lub majątku innej
osoby spowodowane z winy Wypożyczającego.
15.
Wypożyczający zobowiązuje się do:
•
korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem,
•
przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim,
•
niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze
sprzętu
i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki,
•
zaniechania samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części,
•
pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia oraz akcesoriów,
wynikłych z winy Wypożyczającego,
•
pokrycia kosztów zakupu nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia
wypożyczonego sprzętu,
•
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami, w
tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

