Regulamin wypożyczalni FatBikesFun– sporządzony w dniu 8 sierpnia 2016r.
1. Wynajmującym jest Filip Struczewski prowadzący działalność gospodarczą na terenie
Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) pod nazwą FatBikesFun, nr NIP 5451667306 ,
tel. +48 733 209 308, e – mail info@fatbikesfun.pl (dalej jako: Wynajmujący).
2. Najemcą może być osoba pełnoletnia, legitymująca się ważnym dowodem osobistym i
innym dokumentem ze zdjęciem (dalej jako: Najemca).
3. Wynajem roweru wraz z ustalonym osprzętem (dalej łącznie jako: rower) jest możliwy
po zgłoszeniu rezerwacji drogą mailową lub telefonicznie (przy użyciu danych
wskazanych w pkt 1), na co najmniej 24 h przed planowanym wynajmem, wraz z
podaniem godziny, proponowanego miejsca odbioru i zwrotu roweru. Wynajmujący,
po otrzymaniu powyższego zgłoszenia, potwierdzi rezerwację, z możliwością podania
innego miejsca i godziny odbioru niż zaproponowane po zgłoszeniu. Rezerwacja jest
dokonana po potwierdzeniu przez obie strony miejsca i godziny odbioru roweru i
zwrotu roweru, w przypadku jego dostępności.
4. W przypadku wynajmu roweru na okres co najmniej 24 h, rower zostanie dostarczony
na koszt Wynajmującego do ustalonego przez strony miejsca w Gdańsku. W przypadku
najmu na okres krótszy, rower jest odbierany przez Najemcę na terenie Gdańska w
umówionym miejscu na koszt Najemcy (koszt transportu). Strony mogą ustalić inne
warunki dostarczenia Najemcy roweru.
5. Za wypożyczenie roweru Wynajmujący pobiera przed odbiorem przez Najemcę
roweru, kaucję w wysokości 500 zł/1 rower, tytułem zabezpieczenia odpowiedzialności
Najemcy z tytułu uszkodzenia lub utraty roweru. Kaucja zostanie zwrócona po zwrocie
roweru, po uprzednim pokryciu ewentualnych szkód.
6. Umowa najmu roweru zawierana jest w miejscu umówionego odbioru roweru przez
Najemcę. Na wniosek Najemcy zostanie mu przesłany wzór umowy najmu. Niniejszy
regulamin jest wiążący dla stron w przypadku zawarcia umowy najmu.
7. Opłata za najem będzie wskazana w umowie najmu i będzie wynikała z umieszczonego
na stronie fatbikesfun.pl Strony w umowie najmu mogą przewidzieć odstępstwa od
kwot podanych w cenniku, przewidzieć rabaty lub dodatkowe opłaty, za zgodą obu
stron. Płatność z tytułu najmu nastąpi z góry, w gotówce, w momencie wydania
roweru, chyba że strony ustalą inaczej.
W momencie wydania roweru Najemca przyjmuje odpowiedzialność za rower i
ewentualne szkody powstałe w wyniku jego użytkowania, o ile nie wynikają one z
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmując .W przypadku utraty
roweru, Najemca zobowiązany będzie w szczególności do zwrotu wartości roweru
Wynajmującemu.
8. Stan roweru i jego wyposażenie opisywane są w umowie najmu.

9. Najemca zobowiązuje się do korzystania z roweru zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sotosownie do posiadanych uprawnień. Wskazana jest jazda rowerem w
kasku oraz dysponowanie w okresie najmu odpowiednim ubezpieczeniem NNW i OC.
10. Najemca zobowiązuje się do korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
Niedopuszczalne jest używanie wypożyczonych rowerów w zawodach sportowych
oraz innych zorganizowanych imprezach sportowych oraz integracyjnych.
11. Najemca nie jest uprawniony do oddawania roweru w podnajem ani do używania przez
osoby trzecie pod żadnym innym tytułem.
12. Najemca zobowiązuje się do zgłaszania Wynajmującemu niezwłocznie wszelkich
uszkodzeń roweru. Uszkodzenia roweru, w tym jego osprzętu, będą pokrywane z
kaucji Najemcy. W przypadku utraty roweru, za którą odpowiedzialność ponosi
Najemca, zobowiązany jest on do pokrycia szkody Wynajmującego z tego tytułu w
celu pokrycia szkody Wynajmujący może wykorzystać kaucję.
13. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania roweru w stanie przydatnym do
umówionego użytku, bez wad, i utrzymywać go w takim stanie przez cały okres najmu;
drobne naprawy związane ze zwykłym używaniem obciążają Najemcę. Pozostałe
zasady odpowiedzialności reguluj a przepisy powszechnie obowiązujące
14. W przypadku wad roweru, Najemca zobowiązany jest zgłosić wadę Wynajmującemu.
Wynajmujący rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do roweru,
chyba że istnieje możliwość techniczna rozpatrzenia zgłoszenia bez uzyskania dostępu
do roweru. Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia opłat za czas trwania wad.
Zgłoszenia wad będą następowały na podany w niniejszym regulaminie email lub nr
telefonu.
15. Najemca zobowiązany jest do zwrotu roweru w terminie ustalonym w umowie najmu.
Zwrot następuje w miejscu wydania roweru lub w innej lokalizacji ustalonej w umowie
najmu. Dopuszczone jest ustalenie w umowie najmu opłaty za transport roweru przez
Wynajmującego z miejsca zwrotu (koszt transportu).
16. Za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w zwrocie roweru z przyczyn, za które
odpowiada Najemca, jest on zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kary umownej
w wysokości 40 zł. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania,
jeśli powyższa kara nie pokryje całej szkody. Wynajmujący informuje, iż w przypadku
opóźnienia trwającego godzinę lub dłużej, bez wskazania przyczyn przez Najemcę,
Wynajmujący będzie zgłaszał sprawę dotyczącą zaginięcia mienia na Policję.
17. W ramach umowy najmu Najemca może dodatkowo skorzystać z usługi wsparcia
przewodnika, który będzie towarzyszył Najemcy i służył Usługa jest dodatkowo płatna
zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie fatbikesfun.pl
18. Wszelkie kwoty płatne przez Najemcę wynikające z zawartej przez Strony umowy
będą podane w tej umowie.
19. Umowa najmu może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem
natychmiastowym, jeśli druga strona umowy narusza postanowienia umowy najmu i
nie zaprzestaje ich naruszania pomimo wezwania przez stronę. W takiej sytuacji, w
przypadku wypowiedzenia umowy przez Najemcę, Wynajmujący zobowiązany jest do
odbioru roweru w ustalonym miejscu, na koszt Wynajmującego, a w przypadku
wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zwrotu
roweru na koszt Najemcy (koszt transportu).
20. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji umowy
najmu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

