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REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ROWERÓW 
AKADEMIA Bike Maraton 

 
 

1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem, jeśli akceptuje 
ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu 
jest świadomy, że zawiera umowę cywilnoprawną z Grabek Promotion Sp z o.o. zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy: 

3. Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42 ,58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000218906 
Kontakt: akademia@bikemaraton.com.pl, tel. +48 669 367 553 

Adres  wypożyczalni: 

Interferie Sport Hotel Bornit Szklarska Poręba, Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba 

Kontakt: akademia@bikemaraton.com.pl, tel. +48 669 367 553 

4. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią, podpisać umowę wypożyczenia sprzętu 
i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru 

sprawnego technicznie. 

5. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dwóch ważnych dokumentów tożsamości (dowód osobisty, 

paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze niezbędne dane do karty 

wypożyczalni. 

6. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (kask). Osoba nie 

posiadająca ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe 
odpowiadające wartości sprzętu (tzw. Depozyt), który ustala wypożyczalnia. 

7. Opłaty za wypożyczenie/rezerwację sprzętu pobierane są z góry, przy pomocy płatności online, kartą lub 

gotówką wg CENNIKA. Cennik dostępny jest na miejscu w wypożyczalni i na stronie 

www.akademia.bikemaraton.com  

Przy wypożyczeniu roweru pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł. na pokrycie ewentualnych szkód 

zaistniałych w trakcie użytkowania roweru. Kaucja pobierana jest gotówką, w momencie wydania sprzętu. 

Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego technicznie roweru.  

 
8. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt czysty i w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed 

podpisaniem umowy. W takim samym stanie Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić rower spowrotem 

do wypożyczalni. 

 

9. Zaleca się, aby Wypożyczający ocenił sprzęt i jego zgodność z zamówieniem w momencie odbioru 

osobistego w obecności przedstawiciela Wypożyczalni . W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzętu z 

zamówieniem , Wypożyczalnia doprowadzi sprzęt do wymaganego stanu lub wymieni sprzęt na inny 

tożsamy , jeśli taki będzie dostępny lub inny w uzgodnieniu z Wypożyczającym.  

 
10. Reklamacje .  

1. Wypożyczający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku jakichkolwiek uchybień ze strony 
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Wypożyczalni, dotyczących wynajętego sprzętu.  

2. Wypożyczalnia udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. 
3. Reklamacje należy złożyć drogą mailową pod adresem : akademia@bikemaraton.com.pl  
 

11. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi 
odpowiedzialności. 

12. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i ma obowiązek korzystania z roweru 

oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. 

13. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. 

14. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy. 

15. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu 

wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. 

16. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. 
Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji 
wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.  
Cennik uszkodzeń:  
wymiana klamki hamulcowej – 250zł - 350zł;  

wymiana przerzutki tylnej Shimano – 250zł - 500zł;  
wymiana przerzutki tylnej Sram – 400zł;  
wymiana manetki Shimano/Sram – 150zł - 350 zł.;  

centrowanie koła – 80zł;  
wymiana haka przerzutki – 80zł;  

wymiana dętki – 30zł;  
wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – 120-180zł;  
wymiana gripów – 50zł;  
uszkodzenie lagi amortyzatora – 500zł. - 1000 zł.  
Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym spisie ustalana będzie 
indywidualnie w oparciu o uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub 
wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności. 

17. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w 
wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia. 

18. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie, sprawny technicznie i 

czysty. Wypożyczalnia ma prawo naliczyć opłatę za mycie brudnego roweru w wysokości 40 zł. 

19. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku 
opóźnienia zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni. 

20. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje 
zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez Wypożyczającego. 

 
21. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów 

przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu 

wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów. 
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22.  Odstąpienie od Umowy. 

1. W przypadku zawarcia Umowy wypożyczenia sprzętu na odległość , rezerwacja online, prawo do 
odstąpienia od umowy nie przysługuje Wypożyczającemu. W związku z tym, iż usługa realizowana 

jest ze wskazaniem daty realizacji usługi. W takim przypadku Wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej 
kwoty za wybraną usługę. 

2. W przypadku zawarcia umowy w sposób tradycyjny, w lokalu Wypożyczalni, prawo do odstąpienia 
umowy , nie przysługuje. 

23. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. 

24.  Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia 
sprzętu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych wypożyczających jest Grabek 

Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42 ,58-500 Jelenia Góra 

25. Dane Wypożyczającego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a 

także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 

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

 

 

Jelenia Góra, 13.04.2021 


