REGULAMIN WYPOŻYCZALNI CARGO BIKE WROCŁAW
§1 – Definicje
Wypożyczalnia – wypożyczalnia rowerów Cargo Bike czyli rowerów transportowych prowadzona
przez firmę Comperio Grzegorz Kryza, z siedzibą we Wrocławiu ul. Długosza 21/12, 51-162
Wrocław, NIP 894-130-49-89.
Wypożyczający – osoba, która wypożycza rower Cargo z Wypożyczalni.
Regulamin – regulamin, zgodnie z którym następuje zawieranie i wykonywanie umów
wypożyczenia sprzętu prezentowanego na stronie www.cargobike.wroclaw.pl
Umowa – umowa najmu, na podstawie której wypożyczany jest rower towarowy – Cargo Bike.
Rower Cargo – przedmiot umowy wypożyczenia.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Wypożyczającego z rowerów
transportowych: Cargo Bike model Wyścigówka nr seryjny 20160421102 lub Cargo Bike model
Ciężarówka nr 20160601, zwanych dalej Rower Cargo, których właścicielem jest firma Comperio
Grzegorz Kryza.
§ 2 – Zasady wypożyczania rowerów towarowych
1. Rowery Cargo w naszej Wypożyczalni są przeznaczone do prowadzenia przez osobę
pełnoletnią o wadze do 100 kg.
2. Rower Cargo można wypożyczyć po otrzymaniu pisemnego lub telefonicznego
potwierdzenia dostępności roweru w pożądanym terminie.
3. Wypożyczenie Roweru Cargo następuje na postawie okazania dokumentu ze zdjęciem,
potwierdzającym tożsamość Wypożyczającego oraz pozostawienie numeru telefonu
kontaktowego posiadanego przy sobie telefonu komórkowego.Wypożyczalnia może
poprosić o 2-gi dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji, np. prawo jazdy.
4. Rower Cargo zostaje przekazany Wypożyczającemu po podpisaniu Umowy wypożyczenia,
co jednocześnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminiem.
5. Opłata za wypożyczony Rower Cargo pobierana jest przed wypożyczeniem na podstawie
obowiązującego cennika Wypożyczalni.
6. Wypożyczalnia przekazuje do używania Rower Cargo sprawny technicznie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
7. Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia Roweru Cargo bez podania przyczyny,
jeżeli uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego.
8. Wypożyczający od chwili wypożyczenia Roweru Cargo, przez cały okres korzystania z
roweru nie może znajdować się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających. W
przypadku wątpliwości Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego
zwrotu lub odmowy udostępnienia roweru Cargo. O zaistniałej sytuacji Wypożyczalnia
może powiadomić uprawnione organy.
9. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu
drogowego, przepisów miejscowych i zaleceń Wypożyczalni.

10. Zabrania się przekraczania dopuszczalnych ładowności wypożyczonego Roweru Cargo,
które wynoszą 100 kg w skrzyni ładunkowej i 15 kg na tylnym bagażniku.
11. Przewóz dzieci jest możliwy w skrzyni ładunkowej na przeznaczonych do tego celu
ławeczkach lub w dedykowanych fotelikach. Łączna waga pasażerów nie powinna
przekraczać maksymalnej ładowności skrzyni ładunkowej. Dzieci w trakcie jazdy powinny
korzystać z przeznaczonych dla nich pasów bezpieczeństwa. W trakcie jazdy dzieci
powinny pozostać w pozycji siedzącej i nie wystawiać rąk lub innych części ciała poza
obrys skrzyni ładunkowej.
12. Wypożyczonym Rowerem Cargo nie można przewozić produktów niebezpiecznych tj. w
szczególności żrących, łatwopalnych itp. należy dążyć do, jak najniższego umiejscowienia
środka ciężkości ładunku. Przewożony ładunek musi być rozmieszczony równomiernie i nie
powinien wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej.
13. Wypożyczający zobowiązuje się do dbania o powierzony Rower Cargo, w tym o jego
bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie, zabezpieczenie przed kradzieżą podczas
parkowania roweru na zewnątrz.
14. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia wypożyczonego Roweru Cargo
powstałe z jego winy, w szczególności spowodowanie użytkowaniem roweru niezgodnie z
instrukcją obsługi, która jest załącznikiem do umowy lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony Rower Cargo od momentu
podpisania umowy wypożyczenia do momentu zwrotu roweru.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji
wypożyczonego roweru Cargo.
16. Zabrania się udostępniania roweru Cargo osobom trzecim!
17. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w imieniu osób trzecich, Wypożyczający ma
obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wypożyczalni.
18. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, pieszy) Wypożyczający
ma obowiązek poinformowania Wypożyczalnię o zaistniałym fakcie.
19. W przypadku okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie
Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o
zaistniałym fakcie.
20. Jeżeli po 12 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu roweru Cargo, Wypożyczający
nie zwróci wypożyczonego roweru, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu,
będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone do właściwych organów ścigania.
21. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Wypożyczający zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wypożyczalnię.
22. Podpisanie umowy przez Wypożyczającego oznacza akceptację regulaminu Wypożyczalni
oraz zawarcia umowy z Wypożyczalnią.
23. Dane osobowe Wypożyczającego będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
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