Regulamin wypożyczalni rowerów BP EAGLE:
1. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem. na
podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem
zwanym dalej Użytkownikiem
2. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.
3. W momencie wypożyczenia pobierana jest kaucja zwrotna za jeden rower wynosząca: 150
zł łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dow. osobisty, prawo jazdy, paszport) lub
800 zł, składane do depozytu wypożyczalni na czas wypożyczenia roweru.
4. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny,
jeśli uzna Użytkownika za niewiarygodnego.
5.Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu
podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu. W przypadku eksploatacji niezgodnej
z normalnym użytkowaniem, zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru, Użytkownik
zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości łącznie z ceną wypożyczenia..
6. Opłata za skradziony rower wraz z jego wyposażeniem wynosi 800 zł .
7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania
wypożyczonego roweru ponosi Użytkownik. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu
drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
użytkowania wypożyczonych rowerów.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego
wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami.
9.Wypożyczalnia. gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne
technicznie. Posiadają odpowiednie oświetlenie, dzwonek zgodne z przepisami ruchu
drogowego.
10.Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym
powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. Uprasza się o zgłaszanie
przedłużenia wypożyczenia: tel 22 624 38 55
11. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w wypożyczalni BP EAGLE w Warszawie
ul. Puławska 72/1
W umowie wypożyczenia można określić za dodatkową opłatą uwzględniającą koszty
transportu, dowóz rowerów pod wskazany adres oraz następnie ich odbiór.

