REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
w Hotelu Grand Lubicz

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności
osób korzystających z wypożyczalni rowerów w Hotelu Grand Lubicz w Ustce prowadzonej
przez Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce (dalej jako wypożyczalnia).
2. Wypożyczane rowery stanowią własność Uzdrowisko Ustka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce. Rowery wyposażone są w światła przednie i tylnie, błotniki, oznaczenie numerem identyfikacyjnym (dalej jako Sprzęt).

II. Warunki wypożyczenia Sprzętu
1. Sprzęt wypożyczany będzie z Wypożyczalni przez upoważnionego pracownika osobie spełniającej następujące warunki:
1.1 jest gościem Hotelu Grand Lubicz,
1.2 jest osobą pełnoletnią (weryfikacja nastąpi na podstawie okazanego
dokumentu tożsamości),
1.3 posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego korzystania
z wypożyczanego Sprzętu.
2. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmowy wypożyczenia Sprzętu osobie niespełniającej powyższych warunków, jak również będącej pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub też leków zabraniających lub zalecających powstrzymanie się od kierowania rowerem.
3. Wypożyczenie następuje na podstawie podpisania przez pracownika Wypożyczalni oraz osobę spełniającą powyższe warunki, której pracownik wypożyczalni nie odmówił wypożyczenia
Sprzętu, umowy wypożyczenia sprzętu zawierającej m.in. ilość oraz numery wypożyczonego
Sprzętu.
4. Jeżeli po upływie 24 godzin od przewidywanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci
Sprzętu, ani nie powiadomi o modyfikacji terminu zwrotu, Wypożyczalnia może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia roweru.
5. Opłata za wypożyczenie 1 roweru wynosi 20 zł/godzina i 10 zł/ za każde rozpoczęte pół godziny.
6. Strony mogą odrębnie uzgodnić, że rozliczenie opłaty za wypożyczenie Sprzętu nastąpi poprzez doliczenie jej do rachunku Wypożyczającego prowadzonego przez Hotel Grand Lubicz,
który to rachunek Wypożyczający zobowiązuje się uregulować na rzecz Wypożyczalni.
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III. Obowiązki wypożyczającego
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
1.1. korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, z pominięciem wykorzystania
Sprzętu do celów wyczynowych i innych im podobnych,
1.2. zwrotu Sprzętu do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym, w terminie zgodnym z przewidywanym czasem zwrotu,
1.3. nieużyczania roweru osobom trzecim,
1.4. niezwłocznego zawiadomienia pracownika wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze
Sprzętu, w tym w szczególności uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży,
1.5. zaniechania samodzielnych napraw, modyfikacji czy wymiany części w Sprzęcie,
1.6. pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń Sprzętu wynikłych w czasie korzystania z niego
przez Wypożyczającego,
1.7. pokrycia kosztów zakupu nowego Sprzętu w przypadku jego kradzieży, utraty lub całkowitego uszkodzenia.

IV. Odpowiedzialność Wypożyczającego
1. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wypożyczonym
Sprzęcie powstałe po jego wypożyczeniu z Wypożyczalni. Pokrycie szkody nastąpi poprzez
poniesienie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wypożyczalnię. Odebranie przez pracownika Wypożyczalni Sprzętu bez zgłoszenia uwag zwalnia Wypożyczającego z odpowiedzialności za szkody.
2. W przypadku kradzieży lub zaginięcia roweru Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania na rzecz Wypożyczalni w wysokości 2.050 zł.
3. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu w sytuacji, w której
uszkodzenia będą miały taki charakter, że naprawa będzie równa lub będzie przewyższała
kwotę wskazaną w ustępie 2 powyżej. W takim przypadku Wypożyczający będzie odpowiedzialny do zapłaty odszkodowania jak w ustępie 2 powyżej.
4. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim związane z korzystaniem ze Sprzętu.
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