
REGULAMIN WYPOŻYCZENIA ROWERU 

 
1. Wynajem roweru jest możliwy po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacji należy dokonać minimalnie 24h przed 
rozpoczęciem wynajmu.  
2. Rowery mogą zostać wynajęte przez osoby pełnoletnie, legitymujące się ważnym dowodem osobistym oraz 
drugim dokumentem ze zdjęciem (paszport lub prawo jazdy).  
3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.  
4. Wydanie roweru na wynajem poprzedza spisanie umowy wypożyczenia wraz z załączoną specyfikacją sprzętu oraz 
pozostawienie kaucji w wysokości 500 zł od jednego roweru. Umowa zostaje podpisana we wcześniej ustalonym 
miejscu wydania roweru.  
5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialnośd za szkody wynikłe w rowerze od momentu wypożyczenia do 
momentu oddania go.  
6. Rower wydawany Wypożyczającemu jest sprawny techniczny i w takim samym stanie powinien zostad zwrócony. 
7. Zaleca się jazdę rowerem w kasku, z oświetleniem oraz posiadanie stosownego ubezpieczenia OC.  
8. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Nie dopuszczalne jest używanie wypożyczonych rowerów w zawodach sportowych oraz innych zorganizowanych 
imprezach sportowych oraz integracyjnych (maratony, puchary, memoriały, zloty).  
9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialnośd za uszkodzenia w sprzęcie powstałe podczas okresu wynajmu. 
Ewentualne koszty naprawy zostaną wycenione w momencie odbioru sprzętu przez wynajmującego. Wypożyczający 
ponosi odpowiedzialnośd za wyeksploatowanie części do stanu kwalifikującego je do wymiany.  
10. Wycena naprawy szkód przez Wypożyczalnię jest ostateczna i nie podlega negocjacji.  
11. Koszt naprawy uszkodzeń w pierwszej kolejności pokrywany jest z pozostawionej przez Wypożyczającego kaucji.  
12. W przypadku utraty roweru, Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wartości sprzętu, która 
jest podana w umowie najmu.  
13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku gdy jego uszkodzenia 
przekroczą 50% wartości podanej w umowie najmu. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu 
całej wartości sprzętu.  
14. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeo wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód i 
obrażeo powstałych w wyniku wypożyczania sprzętu. 
15. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu roweru w terminie podanym w umowie najmu. Zwrot następuje w 
miejscu odbioru sprzętu lub w innej lokalizacji ustalonej w momencie podpisania umowy. W przypadku zwrotu 
roweru w innym miejscu niż wskazane w umowie Wypożyczalnia może w porozumieniu z Wypożyczającym obciążyć 
go kosztami transportu.  
16. Brak zwrotu sprzętu po 6 godzinach od deklarowanej godziny skutkuje zgłoszeniem kradzieży roweru policji.  
17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady w sprzęcie.  
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory 
mogące wyniknąd w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca 
prowadzania działalności przez Wypożyczalnię. 

 

 

Specyfikacja techniczna roweru Rose-The Tusker 1, rozmiar M, koszt 1.357,95 €  
 
Rama: THE TUSKER, AL 7005 Widelec: ROSE Alu-Gabel THE TUSKERKoła: ROSE fatbike 26" Opony: Vee Tire H-Billie 
26x4,25 Korba: Race Face Ride 30Z Przerzutka tylna: Shimano Deore XT SGS Shadow Plus Łancuch: Shimano SLX CN-
HG75 10-fach Kaseta: Shimano XT CS-M771 11-34 + 16 Z + E13 40 Z Manetka: Shimano XT, RapidfireHamulce: 
Shimano Deore BL-M 615 180mm/180mm Sztyca: Easton EA70 Zero Siodełko: Selle Italia 15 X1 Kierownica: Spank 
Oozy Trail Bar, Ø31,8mm, 15mm rise Chwyty: ROSE Lock On Mostek: Spank Oozy Pedały: NS Bikes- Aerial 


