
REGULAMIN 

wypożyczania rowerów typu 
MTB, szosowe, damskie i Fat Bike 

 
§ 1. Wypożyczane rowery są własnością firmy Vega Marzena Kowszyk, ul. Falowa 4a, 80-

680 Gdańsk, NIP PL5832113094. 

§ 2. Rowery są wypożyczane w budynku Villa Vega Marzena Kowszyk, ul. Falowa 4a, 80-

680 Gdańsk 

§ 3. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać 

zwrócony do wypożyczalni. 

§ 4. Aby wypożyczyć rower należy: 

a. przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem, 

b. być osobą pełnoletnią i trzeźwą, 

c. podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków 

wypożyczalni. 

§ 5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower. 

§ 6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. 

§ 7. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni 

z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z 

wypożyczalni rowerów. 

§ 8. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed 

kradzieżą za pomocą dostarczonej lub własnej linki z kluczykiem. 

§ 9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od 

momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. 

§ 10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Vega Marzena 

Kowszyk, ul. Falowa 4a w Gdańsku. 

§ 11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy. 

§ 12. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 13. Opłatę za wynajem rowerów pobieramy z góry według cennika. 

Rowery MTB, szosowe, damskie: 

a. poniżej 5 godzin – 10 zł za pierwszą godzinę i 5 zł za każdą kolejną godzinę 

b. 5 – 10 godzin – 40 zł 

c. 24 godziny – 60 zł 

Rowery Fat Bike: 

a. poniżej 5 godzin - 30 zł za pierwszą godzinę i 15 zł za każdą kolejną godzinę 

b. 5 - 10 godzin – 100 zł 

c. 24 godzin – 150 zł 

§ 14. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty 10 zł za każdą 

przekroczoną godzinę. V przypadku rowerów Fat Bike wysokość dodatkowej opłaty za 

każdą przekroczoną godzinę wynosi 30 zł 

§ 15. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi: 

Rowery MTB, szosowe, damskie - 150 zł 

Rowery Fat Bike – 500 zł 

 

§ 16. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę. 

§ 17. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić 

wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 

§ 18. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie. 

§ 19. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. 

 

 



 

UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU 

NR ………………/WR/2017 

Zawarta w dniu ……………………………………………………… w Gdańsku Sobieszewie, pomiędzy 

Vega Marzena Kowszyk, przy ulicy Falowa 4a 

zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ 

a 

Panią/Panem 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkałą/- ym 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/-ym się dokumentem tożsamości z nr PESEL (dowód osobisty/prawo 

jazdy/paszport*) 

seria ……………………………………… numer………………………………… PESEL ……………………………………… 

tel. kontaktowy ……………………………………, 

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM. 

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego: 

 ilość sztuk nazwa numer 

rower    

fotelik dla dziecka    

kask    

kamizelka odblaskowa    

zapięcie/kłódka    

 

§ 2 

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu 

wypożyczalni. 

§ 3 

Sprzęt zostaje wypożyczony w dniu ………………………………… roku, godz.: ………………………, 

przewidywany czas zwrotu (data i godz.): …………………………………………………………………………… 

Miejsce zwrotu: Vega Marzena Kowszyk, ul. Falowa 4a, 80-680 Gdańsk. 

 

 

 



§ 4 

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza 

własnym podpisem. 

§ 5 

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 

i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego 

nieodpowiedniego korzystania. 

§ 6 

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę 

ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą 

przedmiotowego sprzętu. 

§ 7 

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy 

uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim 

przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego 

sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię. 

§ 8 

Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne 

doby. 

§ 9 

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie 

ponosi odpowiedzialności. 

§ 10 

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni. 

§ 11 

Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

  

…………………………………………..             ………………………………………….. 
data i podpis data i podpis 


