
Regulamin wypożyczalni rowerów Unlimited Sports Arnold Kustra, Elżbieta Kustra
s.c.

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy Unlimited Sports Arnold Kustra, 
Elżbieta Kustra s.c.

2. Klient przed wypożyczeniem ma możliwość sprawdzenia sprzętu pod kątem 
poprawnego działania, może zgłosić uwagi co do jego stanu, wpisując je do 
Umowy wypożyczenia i akceptuje jego stan podpisując Umowę 
wypożyczenia.

3. W przypadku uszkodzenia sprzętu należy zaprzestać jego używania, aby 
ograniczyć zniszczenia i jak najszybciej dostarczyć uszkodzoną rzecz do 
Wypożyczalni. Po przeprowadzeniu oględzin, w razie stwierdzenia przez 
pracownika Wypożyczalni, że uszkodzenie nastąpiło z winy Wynajmującego, 
Klient będzie musiał natychmiast uiścić koszty naprawy obejmujace 
uszkodzoną część i koszt wymiany danej części zgodnie z cennikiem serwisu 
Unlimited Sports Arnold Kustra, Elżbieta Kustra s.c. Zabronione jest 
dokonywanie samemu napraw, ewentualnie w innym serwisie niż Unlimited 
Sports Arnold Kustra, Elżbieta Kustra s.c.

4. Warunki jakie musi spełniać Klient, aby mógł wypożyczyć sprzęt:
- być pełnoletni,
- przynieść ze sobą dokument tożsamości w postaci Dowodu osobistego, Paczportu
albo Prawa Jazdy,
- zaakceptować Regulamin Wypożyczalni i podpisać Umowę wypożyczenia

5. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu bez 
podawania powodu.

6. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i bez 
zgody Wypożyczalni nie może go udostępniać osobom trzecim.

7. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu 
wypadku, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
wypożyczonego sprzętu.

8. Dołączona do roweru linka nie daje 100% pewności, że rower nie zostanie 
skradziony. W związku z tym zalecamy, aby nie pozostawiać roweru bez 
opieki, nie przypinać go w miejscach mało uczęszczanych, nie pozostawiać 
na noc poza miejscem zamykanym na klucz. W przypadku kradzieży należy 
natychmiast powiadomoić Policję i Wypożyczalnię. W takim przypadku 
Wypożyczający ponosi Koszt całkowity skradzionego sprzętu.

9. Za wady ukryte Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
10.Rower należy zwrócić do Wypożyczalni czysty i w terminie zgodnym z Umową

wypożyczenia. Przetrzymanie sprzętu powyżej 3 dni od terminu zwrotu 
określonego w Umowie wypożyczenia bez wcześniejszego poinformowania o 
tym Wypożyczalni skutkować będzie zgłoszeniem kradzieży do organów 
ścigania.


