REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
Regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób
korzystających z Wypożyczalni Rowerów eBike/eMTB, eBikeCentrum.
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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rowery stanowią własność: Rafał Dyakowski - eBikeCentrum prowadzącym
działalność o nazwie RONIN – Rafał Dyakowski, NIP 6312230463 z siedzibą w
Gliwicach, ul. Berbeckiego 3/4a, 44-100 Gliwice.
Wypożyczalnia jest czynna według podanych godzin i dni na stronie:
www.http://ebikecentrum.pl/ lub/i fanpage facebook.
Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać
zwrócone do Wypożyczalni.
Integralną częścią Regulaminu stanowi cennik wypożyczenia rowerów i usług
dostępnych na stronie internetowej eBikeCentrum: http://ebikecentrum.pl/ lub/i
fanpage facebook.
Najemca jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
Każda osoba pełnoletnia zawiera umowę na rower z którego będzie korzystać. Jedna
osoba pełnoletnia może wypożyczyć wyłącznie jeden rower z przeznaczeniem do
korzystania przez siebie. Zabrania się wypożyczania rowerów przez osoby pełnoletnie z
przeznaczeniem do używania przez inne osoby pełnoletnie.
Dopuszcza się wypożyczenie rowerów przez osoby pełnoletnie dla osób
niepełnoletnich (dzieci) pozostających pod ich opieką. W przypadku wypożyczania
rowerów dla osób niepełnoletnich (dzieci) ustala się iż jedna osoba pełnoletnia, może
wypożyczyć maksymalnie dwa rowery przeznaczone do korzystania przez osoby
niepełnoletnie (dzieci) pozostające pod jego opieką. Jeśli opiekunów (osób
pełnoletnich) jest dwóch, mogą łącznie wypożyczyć maksymalnie trzy rowery z
przeznaczeniem do korzystania przez osoby niepełnoletnie (dzieci) pozostające pod ich
opieką. Najemca zobowiązuje się podać rok urodzenia osób niepełnoletnich (dzieci)
korzystających z wypożyczonych rowerów, aby Wypożyczalnia mogła zweryfikować,
czy osoby korzystające nie będą za młode.
Osoba niepełnoletnia może korzystać z roweru wyłącznie w obecności osoby
pełnoletniej – Najemcy, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower
oraz osobę z niego korzystającą.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie wypożyczalni, miejsce spotkań
może być monitorowane
Kontakt z Wypożyczalnią pod adresem e-mail: biuro@ebikecentrum.pl lub nr
telefonu: +48 501 794 569
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§2 NAJEMCA
Rower może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych („Najemca”).
Aby dokonać wypożyczenia roweru, osoba wskazana w ust. 1, ma obowiązek
a. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść,
b. przedstawić dwa dokumenty tożsamości jak:
● Dowód Osobisty
● Paszport
● Prawo Jazdy
c. podpisać umowę z eBikeCentrum,
d. uiścić z góry opłatę za wypożyczenie roweru wg. aktualnego cennika
dostępnego na stronie internetowej.
Najemca zobowiązuje się do:
przestrzegania niniejszego Regulaminu, Umowy oraz regulaminów górskich ścieżek
rowerowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
korzystania z wypożyczonego roweru zgodnie z jego przeznaczeniem,
terminowego zwrotu roweru do Wypożyczalni,
niezwłocznego poinformowania pracownika Wypożyczalni o jakichkolwiek problemów
z wypożyczonym rowerem,
zabrania się samodzielnej naprawy wypożyczonego roweru, bez uprzedniej konsultacji
z pracownikiem Wypożyczalni.
pokrycia wszelkich kosztów napraw roweru, powstałych z winy Najemcy (lub osób
korzystających z rowerów pod jego opieką),
w przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania
roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę
naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. Wypożyczający zobowiązany jest do
pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.

h. Cennik uszkodzeń:
wymiana klamki hamulcowej
wymiana przerzutki tylnej Shimano
wymiana przerzutki tylnej Sram
wymiana manetki Shimano/Sram
centrowanie koła
wymiana dętki
wymiana uszkodzonej/rozciętej opony
wymiana gripów
ekran Bosch PURION
uszkodzenie amortyzatora

2 | Strona

150 zł
300 zł
350 zł
350 zł
50 zł
20 zł
180 zł
50 zł
500 zł
1500 zł

● Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym
spisie ustalana będzie indywidualnie przez pracownika Wypożyczalni w oparciu o
uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub wykonanie
będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności.
● Kategorycznie zabrania się korzystania z roweru pod wpływem alkoholu i/lub
wszelakich substancje odurzających.
● Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zweryfikowania trzeźwości Najemcy (alkohol
i/lub inne substancje odurzających).
● Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia roweru bez podania
dokładnej przyczyny.
● Najemca ma zakaz użyczania lub wynajmowania roweru osobom trzecim, z wyjątkiem
osób niepełnoletnich, korzystających z rowerów pod jego opieką zgodnie z § 1
Regulaminu.
● Najemca w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru nie może swoim
zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia swojego i innych osób.
● W przypadku utraty lub zniszczenia wypożyczonego roweru/rowerów lub części
wyposażenia, wskutek okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność,
● Najemca zobowiązuje się do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających
wartości roweru oraz wyposażenia.
● Nie oddanie roweru po upływie 2 godzin od wyznaczonego terminu i nie
powiadomienie Wypożyczalni o przyczynie zwłoki, zostanie uznane jako
przywłaszczenie roweru i zgłoszone organom ścigania. Dodatkowo zostanie nałożona
na Najemcę kara umowna w wysokości 5.000,00 zł. eBikeCentrum może również
dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§3 WYPOŻYCZANIE I REZERWACJA ROWERÓW
Odstąpienie i rezygnacja.
● Rezerwacji rowerów można dokonać w bezpośrednio w Wypożyczalni lub za
pośrednictwem strony internetowej http://ebikecentrum.pl/
● Wraz z podpisaniem umowy Najemca zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z
warunkami określonymi w treści umowy oraz w niniejszym Regulaminie.
● Do zawarcia umowy dochodzi, w momencie jej podpisania, po uprzednim zapoznaniu
się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniem oraz uiszczeniu kwoty za
wypożyczenie roweru.
● Najemca ma prawo rezygnacji z wypożyczenia roweru pod warunkiem poinformowania
o tym Wypożyczalni w formie pisemnej lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed
umówioną datą zawarcia umowy.
● Opłata za wypożyczenie roweru (zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie
internetowej Wypożyczalni) pobierana jest po podpisaniu Umowy wypożyczenia
roweru.
● Opłata jest pobierana na miejscu w formie płatności kartą płatniczą wystawioną tylko
na imię i nazwisko Najemcy, płatności BLIK lub gotówką, również w formie przelewu
zrealizowanego i zaksięgowanego przez eBikeCentrum przed wypożyczeniem.
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● Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy podpisania Umowy i wypożyczenia
roweru w razie wątpliwości co do zgodności danych i dokumentów Najemcy.
● Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny rower tej
samej klasy bez informowania o tym Najemcę.

§4 Ochrona danych osobowych (RODO)
● Administratorem danych osobowych Uczestników, Zgłaszających i opiekunów jest Rafał
Dyakowski - eBikeCentrum prowadzącym działalność o nazwie RONIN – Rafał
Dyakowski, NIP 6312230463 z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 3, 44-100
Gliwice („Administrator”).
● W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się
skontaktować pod adresem: biuro@ebikecentrum.pl z dopiskiem „RODO”
● [Cele przetwarzania danych] Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w celach
niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez Pana z Administratorem; (ii) w
celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o
rachunkowości; (iii) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia z Panem kontaktu
przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy oraz ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
● [Podstawy przetwarzania danych] Podstawy przetwarzania Pana danych osobowych to:
(i) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
jako: „RODO”; (ii) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; (iii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
● [Odbiorcy danych osobowych] Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być – tylko
w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty
współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora
usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora,
w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne, kurierskie,
banki.
● [Okres przetwarzania danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Administratorem, a po tym
okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o
rachunkowości. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
to Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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● [Uprawnienia] W związku z zawarciem umowy z Administratorem, ma Pan/Pani prawo
do: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania danych osobowych, (iii)
usunięcia danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (v)
przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesyłania ich
innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania
tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, (vii) wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych.
● [Dobrowolność podania danych] Podanie przez Pana danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem, oraz niezbędne w
celu zapewnienia kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej
z Administratorem.
● [Źródło pochodzenia danych] Pana dane zostały pozyskane w związku z zawarciem
umowy z Administratorem w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy.
§5 Przepisy końcowe
● Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na stronie internetowej eBikeCentrum.
● W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

eBikeCentrum.pl 501 794 569 biuro@ebikecentrum.pl
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