
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania  

i bezpiecznego używania sprzętu sportowego. 

 

Słowniczek: 

Klient – osoba fizyczna będąca stroną umowy o czasowe wypożyczenie sprzętu sportowego przez 

Wypożyczającego. 

Wypożyczający – Ewelina Filapek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  

EveBIKE Ewelina Filapek, 43-392 Międzyrzecze Górne 653, NIP 5471954575 

Umowa wypożyczenia – reguluje ilość, rodzaj, typ i specyfikację wypożyczanego sprzętu sportowego, wysokość 

opłaty, miejsce i termin zwrotu sprzętu.  

 

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Wypożyczającego. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa 

wypożyczenia pomiędzy Klientem a Wypożyczającym.  

2. Podpisując umowę Klient oświadczył, że zapoznał się z zapisami niniejszego regulaminu, rozumie i akceptuje jego 

treść. 

3. Klient oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności.  

4. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia wypożyczonego sprzętu 

sportowego.  

5. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodne z jego przeznaczeniem.  

6. Zarówno wypożyczenie, jak i zwrot sprzętu może odbywać się poza siedzibą wypożyczalni, co każdorazowo jest 

indywidulanie ustalane z Klientem w umowie o wypożyczenie sprzętu sportowego.  

7. Klient nie może użyczyć wypożyczonego sprzętu osobie trzeciej.  

8. Ceny są cenami umownymi oraz zostały określone w kwotach brutto.  

9. Opłata za wypożyczenie sprzętu, określona w umowie wypożyczenia składa się: z kaucji zabezpieczającej oraz opłaty 

za wypożyczenie sprzętu, uiszczanej najpóźniej w chwili wydania sprzętu sportowego. 

10. Opłata za wypożyczenie może być dokonana w formie przelewu bądź płatności kartą. Płatności gotówkowe nie będą 

realizowane.  

11. W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja stanowi zabezpieczenie wypożyczonego sprzętu. 

12. Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy wypożyczenia. 

13. Kaucja podlega zwrotowi na konto Wypożyczającego.  

14. Klient w razie zwrotu sprzętu po ustalonym terminie, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie  

z cennikiem jak za kolejny dzień wypożyczenia.   

15. W przypadku zwrotu sprzętu niekompletnego bądź uszkodzonego Wypożyczający ma prawo potrącić  

z kaucji środki niezbędne na naprawę sprzętu w autoryzowanych serwisie według oficjalnego cennika usług.   

16. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia, 

ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia. 

17. Osoby niepełnoletnie muszą z wypożyczonego sprzętu korzystać w odpowiednim w kasku. Wypożyczający może 

udostępnić kaski dla osób, fakt ten zostanie odnotowany w umowie o wypożyczenie sprzętu. 

18. Za wypożyczenie kasku nie jest pobierana dodatkowa opłata.  

19. Wypożyczający oświadcza, że kaski po każdym użyciu są myte i dezynfekowane. 

20. Każde ewentualne uszkodzenie kasku (nawet niewidoczne) należy bezwzględnie zgłosić Wypożyczającemu.   

21. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, a w szczególności o niepozostawianie wypożyczonego 

sprzętu bez nadzoru. 

22. Wypożyczający nie bierze odpowiedzialności za awarie i usterki wynikające ze zwykłej eksploatacji sprzętu np. 

przebicie opony. 

23. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) 

wypożyczonego sprzętu.  

24. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej kontynuację podróży Wypożyczający powinien niezwłocznie 

skontaktować się z Wypożyczającym celem ustalenia dalszego postępowania i zwrotu wypożyczonego sprzętu.  

25. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu we własnym zakresie. 

26. Koszty kradzieży / zagubienia / utraty / zniszczenia / przewłaszczenia / poważnego uszkodzenia sprzętu objętego 

przedmiotem umowy, w trakcie trwania umowy wypożyczenia, pokrywa Klient. 

27. W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu, objętego przedmiotem umowy, Klient jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego. 

28. Klientowi:  

a) zabrania się uczestnictwa wykorzystując przedmiot najmu w imprezach sportowych, zawodach; 



b) zabrania się użytkowania przedmiotu najmu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków, 

lekarstw, po których użyciu zabrania się prowadzenia pojazdów i innych środków odurzających. 

 

Rezerwacja 

1. W celu dokonania rezerwacji sprzętu sportowego niezbędny jest kontakt telefoniczny bądź mailowy  

z Wypożyczającym: evebike@tlen.pl tel.: 608052468, celem potwierdzenia dostępności sprzętu. 

2. Po potwierdzeniu dostępności sprzętu, Klientowi zostanie udostępniony nr rezerwacji oraz nr konta na który będzie 

wymagana wpłata kaucji 

3. Zaksięgowanie kaucji na koncie Wypożyczającego stanowi ostateczne potwierdzenie rezerwacji. 

4. Wypożyczenie rowerów następuje w chwili podpisana umowy: Przed podpisaniem umowy Klient zobowiązany jest do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem, wniesienia opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz okazanie dokumentu 

tożsamości. Dokument tożsamości (dane identyfikacyjne) musi być zgodny z danymi osoby, która dokonywała wpłaty 

kaucji i dokonuje opłaty za wypożyczenie sprzętu sportowego.  

5. Osoba podpisująca umowę musi być pełnoletnia.   

6. Wypożyczający ma prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu sportowego bez podania przyczyny.  

7. Klient oświadcza, że został poinformowany, że rowery są wyposażone w moduł GPS co może skutkować 

monitorowaniem jego lokalizacji. 

8. Klient podpisując umowę i odbierając sprzęt potwierdza, że został przeszkolony w zakresie używania sprzętu, dokonał 

jazdy testowej i otrzymał sprzęt kompletny, pozbawiony wad, techniczne sprawny, dopuszczony do jazdy po drogach 

publicznych.   

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i spornych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przy czym strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów.  

10. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.  

 

INFORMACJA o przetwarzaniu przez firmę EveBIKE, Ewelina Filapek danych osobowych: 

 

Podstawa prawna. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE 

L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – dalej Rozporządzenie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EveBIKE, Ewelina Filapek, 43-392 Międzyrzecze Górne 653, 

NIP 5471954575   

2. Podane przez Państwa dane w korespondencji mailowej, umowie wypożyczenia, mogą być przetwarzane wyłącznie  

w celu i na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni EveBIKE.  

3. Dane osobowe będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną: evebike@tlen.pl  

5. Firma EveBIKE może udostępnić dane osobowe Klienta oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odrębnych przepisach. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy wypożyczenia 

sprzętu sportowego.  

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem. 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 
Data i podpis Wypożyczającego.  
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