
 
 
 

Regulamin wypożyczalni 3A-Solutions Marcin Drozdowski 

1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz 
cennikiem. Po akceptacji postanowień regulaminu może przystąpić do wypożyczenia 
sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę 
cywilnoprawną z 3A-Solutions Marcin Drozdowski zwanym w dalszej części 
Wypożyczalnią, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy 3A-Solutions Marcin 
Drozdowski: 

3A-Solutions Marcin Drozdowski 
Grabiny 102 C, 39-217 Grabiny 
NIP: 8721920568 

3. Do wypożyczenia roweru elektrycznego niezbędne jest: 

o przedstawienie dowodu osobistego oraz innego dokumentu ze zdjęciem, 

o ukończenie 18 lat,  

o podpisanie umowy na wypożyczenie roweru, będące równoznaczne z akceptacją 
regulaminu wypożyczalni, 

o wpłacenie kaucji w wysokości 400 zł za każdy wypożyczany rower, na pokrycie 
ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru, 

o wniesienie opłaty za wypożyczenie roweru, 

o zachowanie trzeźwości  

Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą 
wypożyczane. 

4. Jedna osoba może wypożyczyć jeden rower, wraz z dodatkowym wyposażeniem (kask, 
ochraniacze kolan, ochraniacze łokci). Wyjątek stanowi wypożyczenie przez opiekuna 
prawnego - osobę pełnoletnią - dodatkowo roweru dla osoby niepełnoletniej.  

5. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie. Wypożyczający zobowiązuje się w 
takim samym stanie zwrócić rower do wypożyczalni w deklarowanym terminie. Brak 
przedłużenia umowy wypożyczenia i brak zwrotu roweru po upływie 12 godzin od daty 
zakończenia umowy zostanie zgłoszony na Policję i traktowany będzie jako 
przywłaszczenie roweru przez Wypożyczającego. 

6. Zabrania się przekazywania przez Wypożyczającego roweru osobom trzecim, z 
wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4. 



7. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić koszty zakupu 
nowego roweru elektrycznego o takich samych parametrach.  

8. W przypadku uszkodzenia roweru wypożyczający ponosi koszty jego naprawy w takim 
zakresie w jakim jest to konieczne do przywrócenia go do stanu poprzedniego. Naprawa 
roweru będzie dokonywana w oparciu o części nowe. Jeżeli naprawa spowoduje 
zmniejszenie wartości roweru wypożyczający jest zobowiązany do naprawienia szkody. 
Jeżeli koszty naprawy przekraczają wartość roweru Wypożyczający jest zobowiązany do 
zapłaty sumy stanowiącej wartość roweru określoną w umowie wypożyczenia. 

9. W przypadku uszkodzenia roweru, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy oraz 
zakup części do wymiany w oparciu o Cennik najczęściej spotykanych uszkodzeń 
zamieszczony na stronie Wypożyczalni. Opłata za naprawę zostanie potrącona z kaucji. 
W przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji Wypożyczający 
zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy, lub uszkodzenia w terminie 7 dni 
od dnia zawiadomienia go o całkowitych kosztach naprawy. 

10. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry. 

11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w stosunku 
do osób trzecich. 

12. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji roweru 
elektrycznego i sposobu korzystania z takiego roweru w trudnych warunkach 
terenowych. Wypożyczający zobowiązuje się do wykorzystania roweru w bezpieczny i 
zgodny z jego przeznaczeniem sposób. 

13. Wypożyczający korzysta z zaproponowanej przez wypożyczalnię trasy mając 
świadomość zagrożeń związanych z jazdą w terenie i czyni to wyłącznie własne ryzyko.  

14. Do zadań przewodnika należy wyłącznie wskazanie trasy oraz pomoc techniczna 
związana z eksploatacją rowerów. Przewodnik nie odpowiada za bezpieczeństwo 
Wypożyczających, którzy samodzielnie dokonują wyboru trasy, prędkości i techniki jazdy 
dostosowując je do swoich indywidualnych możliwości. Na odcinkach, których trudność 
przekracza umiejętności Wypożyczających pozwalające na bezpieczne ich pokonanie są 
oni zobowiązani do zejścia z roweru i przeprowadzenia roweru do miejsca 
pozwalającego na bezpieczne kontynuowanie jazdy. 

15. Korzystanie z roweru jest możliwe wyłącznie na trasie uzgodnionej z przewodnikiem w 
grupie poruszającej się z przewodnikiem. W przypadku użytkowania roweru na trasie 
nieuzgodnionej z przewodnikiem lub podczas nieobecności przewodnika w trakcie jazdy 
Wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wypożyczenie w podwójnej 
wysokości. 

16. Wypożyczający ma świadomość, że korzystanie z wypożyczonego roweru w warunkach 
terenowych, górskich związane jest z ryzykiem doznania obrażeń zagrażających zdrowiu 
a nawet życiu Wypożyczającego lub osoby trzeciej. Wypożyczający oświadcza, że ma 
pełną świadomość ryzyka opisanego powyżej i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 
wypożyczalni z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia za następstwa szkód lub 
obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru. 



17. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i 
realizacji Zamówienia. 

18. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu 
realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 
dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie 
za wyraźną zgodą Wypożyczającego. 

19. Dane Wypożyczającego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą 
wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 

20. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa 
polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 
27 poz. 252 z późn. zm.). 

21. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby 
Wypożyczalni. 

22. W przypadku niezastosowania się do zasad obowiązujących w Wypożyczalni, 
Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia roweru. 

 


