
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH 

 W HOTELU**** SŁONECZNY ZDRÓJ MEDICAL SPA & WELLNESS 

 

Postanowienia ogólne: 
 

1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki zawarcia oraz wykonania Umowy 

pomiędzy Wypożyczalnią znajdującą się na terenie hotelu, a Klientem/gościem  

 

2. Organizatorem Wypożyczalni jest Grupa PSB Handel S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko 

Zdrój, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000661047, REGON: 366438684,            

NIP: 655-197-44-39, kapitał zakładowy: 53.275.000,00 zł. 

3. Wypożyczalnia znajduje się w obiekcie Hotel **** Słoneczny Zdrój Medical SPA & 

Wellness, Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko- Zdrój.  

 

4. Wypożyczalnia będzie funkcjonować w terminach wyznaczonych przez hotel w sezonie 

wysokim 24/7.  

 

5. Klient /gość zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi elektrycznej zgodnie z jej 

przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. 
 

6. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie hulajnogi elektrycznej jest 

równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się 

hulajnogą elektryczną. 
 

7.W przypadku korzystania dzieci z hulajnóg elektrycznych , rodzic, opiekun bierze całkowitą 

odpowiedzialność za zdarzenia które mogą wynikać z użytkowania w czasie jej wypożyczenia  
 

Wypożyczenie: 
 

1. Hulajnoga elektryczna , może zostać wypożyczona wyłącznie przez osobę fizyczną, która: 

* Ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

* Osoby poniżej 18 roku życia mogą wypożyczyć hulajnogę elektryczną na podstawie 

pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, odpowiedzialności 

z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem użytkowania. 
 

2. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia hulajnogi elektrycznej bez 

podania uzasadnienia w przypadku subiektywnej oceny co do Klienta /Gościa jako osoby 

niewiarygodnej. 
 

 

 

 

 



 

3. Przed wypożyczeniem hulajnogi elektrycznej ,Klient /Gość jest zobowiązany: 

*Sprawdzić stan techniczny hulajnogi elektrycznej. 

* Pobrać kask i używać ich zgodnie z ich przeznaczeniem podczas korzystania z hulajnogi, 

potwierdzić należyty poziom naładowania hulajnogi elektrycznej umożliwiający korzystanie z 

niej, upewnić się czy warunki drogowe oraz pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie 

się. 

*Jakiekolwiek zauważone uszkodzenia hulajnogi elektrycznej lub jej wyposażenia zgłosić 

pracownikowi hotelu . 

*Należy zapoznać się z obsługą i użytkowaniem hulajnogi elektrycznej . 
 

 

4. Klient /Gość zobowiązany jest do korzystania z hulajnogi elektrycznej zgodnie z instrukcją 

przekazaną przez Pracownika hotelu . 
 

5. Klient /Gość zobowiązany jest w szczególności do: 

* Przestrzegania maksymalnej ładowności hulajnogi która wynosi 100 kg. 

* Używania hulajnogi elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

* Poruszania się hulajnogą elektryczną wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie, zabrania 

się jeżdżenia hulajnogą po wodzie. 

* Niekierowania hulajnogą elektryczną będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, 

narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, 

po których zażyciu zabronione jest lub niezalecane jest kierowanie pojazdami. 
 

6. Klient/ Gość nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani 

napraw w hulajnodze elektrycznej. 
 

7. Klient /Gość nie może oddać hulajnogi elektrycznej osobie trzeciej do używania. Klient 

odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał hulajnogę. 
 

8. Klient /Gość nie może przewozić hulajnóg elektrycznych samochodami i innymi środkami 

transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego. 
 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w hulajnodze 

elektrycznej Klient jest zobowiązany do jej zabezpieczenia oraz do niezwłocznego 

poinformowania hotelu o jej stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii. 
 

Opłaty: 
 

1. Opłata za wypożyczenie hulajnogi elektrycznej pobierana jest z góry, odpowiednio do 

okresu wypożyczenia określonego przez Klienta. Ewentualna dopłata wynikająca z 

przedłużenia czasu wypożyczenia pobierana jest przy zwrocie hulajnogi w wysokości kolejnej 

rozpoczętej godziny wynajmu. 
 

2. Hotel nie przyjmuje wcześniejszych rezerwacji na hulajnogi elektryczne. 
 

3. Opłata za wypożyczenie hulajnogi jest możliwa za pomocą karty płatniczą lub gotówką i na 

otwarty rachunek Gościa . 
 

4. Opłata za wypożyczenie hulajnogi elektrycznej zgodnie z cennikiem wypożyczalni.  



 

5. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi elektrycznej Klient/Gość , jest 

zobowiązany uregulować kwotę wartości hulajnogi . 
 

6. Wypożyczając hulajnogę Klient/Gość przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 

czasie jej użytkowania. 
 

7. Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie 

użytkowania hulajnogi elektrycznej przez Klienta/Gościa. 

 
 

8. W przypadku kradzieży hulajnogi elektrycznej Klient /Gość zobowiązany jest zgłosić ten 

fakt bezzwłocznie personelowi hotelu w następnej kolejności Policji. 

Nie zwalnia to Klienta /Gościa z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i 

konieczności zwrotu kwoty równej wartości hulajnogi elektrycznej.  
 

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży hulajnogi elektrycznej lub sprzętu powierzonego 

Klient/Gość jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie następującym z 

cennikiem: 

* Koszt hulajnogi elektrycznej wynosi: 

Lamborghini – 2499 zł brutto. 

Ducati – 2899 zł brutto.  
 

Zwrot: 
 

1. Hulajnogę elektryczną należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i 

opłaconym. 
 

2. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, prosimy wcześniej poinformować 

pracownika wypożyczalni.  
 

3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, gdy Klient/Gość nie zwróci hulajnogi 

elektrycznej ani nie powiadomi hotelu o przewidywanym terminie jej zwrotu zostaje przyjęta 

zasada naliczenia kolejnej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.  
 

4. W hulajnodze elektrycznej pulsujący czerwony symbol baterii oznacza możliwość 

przejechania dystansu wynoszącego maksymalnie 5 km. 
 

5. W przypadku kiedy Klient /Gość nie będzie w stanie zwrócić hulajnogi elektrycznej ze 

względu na rozładowanie się baterii, awarię, uszkodzenie techniczne lub z innego powodu 

Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować hotel o konieczności zwrotu hulajnogi. 
 

6. Hulajnogi elektryczne ładowane są wyłącznie przez hotel. 
 

 
 


