
Regulamin wynajmu Rowerów Elektrycznych i MTB IzzyBike Międzybrodzie Żywieckie 

(załącznik do umowy najmu roweru) 
 

1. Regulamin określa warunki korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z rowerów będących 
własnością firmy „Izzy Bike Aleksandra Izydorczyk” z siedzibą ul. Ogrodowa 10, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, NIP 
498-014-95-16 , zwanej dalej Wynajmującym. 

Dokonywanie i odwoływanie rezerwacji 

2. Rezerwacja roweru odbywa się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie www.izzybike.pl. Po 
wypełnieniu formularza Najemca otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia oraz szczegóły płatności. 
Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie zaksięgowania płatności na koncie Wynajmującego. 

3. W przypadku odstąpienia od rezerwacji w terminie do 7 dni przed datą planowanego wypożyczenia Wynajmujący 
zwraca Najemcy całość wpłaconej kwoty. Zwrot następuje w ciągu 48 godzin przelewem na konto bankowe, z którego 
dokonana została płatność. 

4. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od rezerwacji później niż na 7 dni przed datą 
planowanego wypożyczenia. 

Wypożyczenie roweru 

5. Wypożyczenie roweru następuje za zgodą Najemcy na warunki niniejszego regulaminu. 

6. W momencie odbioru roweru Najemca zobowiązuje się przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z 
których spisane zostaną dane do umowy wypożyczenia. Najemca powinien być osobą pełnoletnią i trzeźwą a także w 
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie na rowerze oraz  podpisać umowę wypożyczenia roweru 
oznaczającą akceptację zasad oraz regulaminu wypożyczalni. 

6. Każdy dzień wypożyczenia rozpoczyna się o godz. 9.00 i kończy o godzinie 19.00. W przypadku wynajmu na 4h 
strony wzajemnie ustalają godziny odbioru i zwrotu wypożyczanych rowerów wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

7. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry, tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem BLIK lub 
kartą płatniczą, w momencie dokonywania rezerwacji. Aktualny cennik znajduje się na stronie www.izzybike.pl 

8. Kaucja pobierana jest po podpisaniu umowy najmu roweru, przed wydaniem sprzętu. Wpłaty kaucji można dokonać 
tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem BLIK lub kartą płatniczą, wysokość kaucji wynosi 500 zł za każdy 
rower, kaucja zwracana jest niezwłocznie wynajmującemu po zakończeniu umowy. 

9. Wynajmujący może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 

Korzystanie z roweru 

10. Wynajmujący oświadcza, iż rowery są sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ruchu drogowego i w takim samym stanie powinny być zwrócone do wypożyczalni. Za wady ukryte w wypożyczonym 
sprzęcie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz ewentualne szkody powstałe na nim od 
momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. 

12. W przypadku uszkodzenia roweru Najemca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy. Wypożyczający odlicza koszty 
naprawy z kaucji. W przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji wypożyczający zobowiązany jest do 
pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia. 

http://www.izzybike.pl/


13. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego naprawę wypożyczający pokrywa w całości zakup nowego roweru 
tego samego typu lub w przypadku braku takiego roweru jego odpowiednika. 

14. W przypadku kradzieży roweru Najemca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie 
zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić Wynajmującemu. 

15. Korzystanie z roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na 
siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo niepełnoletniego podopiecznego i ewentualne spowodowane przez niego 
szkody.  

16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, 
przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z 
tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego 
roweru. 

17. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, 
wymiany części w wypożyczonym rowerze. 

18. Najemca oświadcza, iż nie udostępni roweru osobie trzeciej, z wyjątkiem osoby niepełnoletniej pozostającej pod 
jego opieką zgodnie z pkt. 15 niniejszego regulaminu. 

19. Z rowerów nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

20. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą. 

21. Najemca nie może przewozić rowerów własnym środkiem transportu.  

Zwrot roweru 

21. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w miejscu i terminie określonym w Umowie Wypożyczenia. 

22. W przypadku niezwrócenia roweru do godz. 19:00 w dniu zwrotu i niepoinformowaniu o tym fakcie 
Wynajmującego, dane Najemcy będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu 
karalnego. 

23. Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję niezwłocznie po zakończeniu umowy wypożyczenia, chyba że występują 
przesłanki do potrącenia części lub całości kaucji z tytułu zdarzeń określonych w pkt. 11-13 niniejszego regulaminu. 

Pozostałe warunki 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 
(dalej RODO) informujemy iż dane osobowe najemcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy najmu. 
Administratorem danych osobowych jest firma IzzyBike Aleksandra Izydorczyk z siedzibą ul. Ogrodowa 10, 34-312 
Międzybrodzie Żywieckie. Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 


