REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
WALIZEK DO PRZEWOZU
ROWERÓW – POLARIS BIKE POD PRO

I. Informacje ogólne
1. Podmiotem świadczącym usługi wypożyczenia w sklepach Bike Atelier, wskazanych
w załączniku nr 3 do regulaminu i pod adresem http://bikeatelier.pl jest Merida Polska
Sp. z o.o. ul. Marii Curie – Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019537, kapitał zakładowy
135.000,00 zł, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780, zwany dalej „Usługodawcą”
2. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Usługodawcy,
która podpisze umowę wypożyczenia i zaakceptuje treść niniejszego regulaminu.
3. Walizki będące przedmiotem wypożyczenia stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

II. Zasady wypożyczenia
1. Rezerwację walizki można dokonać przez wypełnienie formularza zamówienia na stronie
internetowej Sklepu, pod adresem http://bikeatelier.pl lub poprzez złożenie zamówienia
w sklepie. W zamówieniu składanym przez stronę internetową Klient wskazuje ilość, czas
trwania wypożyczenia oraz miejsce odbioru sprzętu.
2. Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu od Usługodawcy
potwierdzenia dostępności sprzętu oraz zapłaty zadatku w kwocie 50 zł, w terminie 1 dnia
od potwierdzenia dostępności. Zapłaty zadatku należy dokonać w sklepie Usługodawcy,
w którym nastąpi odbiór walizki lub na jego konto zgodnie z załącznikiem nr 3 do
regulaminu.

3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa dokumenty z aktualnymi zdjęciami,
a w przypadku osób działających w imieniu osób prawnych, wypożyczenia dokonuje
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4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się osobiście w siedzibie sklepu. Wraz ze zwrotem
sprzętu zwracana jest Klientowi kaucja, z zastrzeżeniem zapisów III Odpowiedzialność pkt
5.
5. Wypożyczenie sprzętu następuje z chwilą podpisania umowy wypożyczenia, zapłaty
opłaty za wypożyczenie zgodnie z cennikiem stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu,
oraz po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 złotych. Kaucja stanowi zabezpieczenie na
wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub braku zwrotu walizki.
6. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie
sprzętu zawarte są w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Usługodawca oddaje do dyspozycji Klienta, przygotowany i sprawny sprzęt oraz dokłada
wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. W przypadku pytań,
udziela Klientowi odpowiedzi w zakresie związanym z jego użytkowaniem.
8. Klient odbierając sprzęt sprawdza wraz z obsługą sklepu stan techniczny i kompletność
sprzętu. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu sprzętu, jego kompletności, powinny zostać
wpisane w umowie wypożyczenia.
9. Przedłużenie umowy wypożyczenia wymaga akceptacji sklepu Bike Atelier.
10. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje o
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przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

III. Odpowiedzialność
1. Z chwilą wydania Klientowi walizki przechodzi na niego odpowiedzialność za przedmiot
wypożyczenia. Klient staje się odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu
przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu

Klient zobowiązuje się do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości
sprzętu zgodnie z cennikiem napraw, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
3. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu samodzielnie bez uzgodnienia tego
ze sklepem wydającym towar.
4. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia, zniszczenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem powierzonego sprzętu lub powstałe w skutek rażącego niedbalstwa.
5. W przypadku ziszczenia się zdarzeń określonych w pkt od 1 do 4 powyżej, skutkujących
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem walizki, wpłacona przez Klienta kaucja zostanie
pomniejszona o koszty naprawy, zgodnie z cennikiem napraw, a gdy, kaucja nie pokryje
całości kosztów naprawy, lub zakupu nowego sprzętu, wówczas Klient zobowiązany jest
do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą zakupu nowej walizki a kwotą wpłaconej kaucji.

IV.
1. Klient zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie
z przeznaczeniem.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich
i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

V. Reklamacje
1. Reklamacje w zakresie usługi wypożyczenia powinny być składne w sklepie w którym,
Klient dokonał wypożyczenia sprzętu. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w ciągu 14 dni
od daty jej otrzymania.
2. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych
sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich. W takim przypadku sklep przekaże
Klientowi informację o podmiocie właściwym do rozstrzygnięcia sporu.
3. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest sklep, w którym Klient dokonał
wypożyczenia sprzętu.

IV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych regulaminem zastosowania znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w zakresie
niezbędnym dla realizacji usługi wypożyczenia określonej w niniejszym regulaminie. Dane
osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Politykę prywatności uwzględnia regulamin widoczny na stronie www.bikeatelier.pl.

Załączniki:
1. Cennik wypożyczalni walizek
2. Cennik napraw
3. Lista sklepów Bike Atelier, w których dostępna jest usługa wypożyczania walizek

