
                                     Profesjonalna przechowalnia rowerów
- EuroBike -  

Jesień i zima to trudny czas dla właścicieli i ich rowerów,
nie tylko tych używanych, ale również tych przechowywanych pod przysłowiową chmurką. Balkon to jedno z 
ostatnich miejsc odpowiednich do przechowywania roweru w okresie jesienno-zimowym. 

Jeżeli nie posiadasz miejsca, bezpiecznego miejsca lub jedyną opcją jest wystawienie roweru na działanie 
niszczących warunków atmosferycznych zapraszamy do naszej przechowalni rowerów gdzie Twój rower 
może "przezimować" w odpowiednich warunkach.

Nasza przechowalnia rowerów mieści się w bezpiecznym, suchym i ogrzewanym pomieszczeniu.
Dodatkowe korzyści poza brakiem troski o miejsce dla roweru i odpowiednie warunki to: bezpieczeństwo 
roweru przed kradzieżą lub pożarem.

Przechowalnia  -EuroBike- działa w okresie od 1 października do 31 marca.

W chwili przyjęcia roweru do naszej przechowalni jest sporządzany w obecności właściciela roweru przez 
pracownika naszej firmy protokół stanu faktycznego roweru z dokumentacją fotograficzną.
Procedura przekazania roweru do przechowalni EuroBike obejmuje określenie realnej wartości roweru przez 
deklarację klienta/właściciela.
Wymagane jest potwierdzenie protokołu, oraz podanie adresu mailowego w celu otrzymania dokumentacji 
fotograficznej.

Cena przechowywania roweru w naszej profesjonalnej przechowalni rowerów wynosi od 99 groszy / dzień 
Minimalny okres przechowywania wynosi 4 miesiące.
Cena przechowywania roweru  za okres:
                        
                         4 m-ce 120,-zł  Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 99 gr/dzień
                         5 m-cy 150,-zł  Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 99 gr/dzień
                         6 m-cy 180,-zł  Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 99 gr/dzień

Czas przechowywania wynosi od 4-6 miesięcy w okresie od 1 października do 31 marca.
Po "zleconym" w umowie terminie przechowywania w okresie od 1 października do 31 marca cena 
przechowywania wynosi 2,- zł / dzień.
W OKRESIE od 1 kwietnia do 30 września cena przechowywania wynosi 5,- zł / dzień. 

ROWERY ELEKTRYCZNE: MONITOROWANIE i UZUPEŁNIANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII 
za dodatkową dopłatą: 4-6 m-cy 20,-zł
Uwaga: w celu skorzystania z powyższej usługi konieczne jest dostarczenie wraz z rowerem ładowarki.

KORZYŚCI finansowe:

Gratis w chwili przyjęcia roweru otrzymujesz usługę oceny stanu technicznego roweru. Po wykonaniu oceny 
stanu technicznego roweru pracownik serwisu konsultuje z właścicielem  podjęcie ewentualnych dalszych 
czynności serwisowych lub wymiany części / komponentów. Kolejną usługą wliczoną w cenę 
przechowywania jest przegląd podstawowy roweru przekazanego do przechowalni.

ZNIŻKI na przechowywanie na DWA (i więcej) ROWERÓW: drugi rower -10%, trzeci i kolejny rower -20% 

ZNIŻKA NA USŁUGI SERWISOWE do -40% od cen z cennika na usługi serwisowe 
(patrz regulamin i cennik usług serwiowych).
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Regulamin: warunki, zniżki, płatności i odbiór. 

1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Powierzonym rawerom zapewniamy monitoring, ochronę, ubezpieczenie od kradzieży i pożaru, oraz suche
i ogrzewane pomieszczenie znajdujące się w magazynie firmy: 
Euro Bike Products Piotr Pawlak ul.Ostrowska 498, 498A  61-324 Poznań
Rowery powierzone przechowalni EuroBike nie będą używane w okresie przechowywania poza konieczną 
jazdą testową w celu oceny jakości wykonanej usługi.
W celu zamieszczenia w protokole/umowie przekazania roweru do przechowalni EuroBike realnej wartości 
przekazywanego roweru zastrzeżegamy sobie prawo do weryfikacji deklarowanej wartości z 
uwzględnieniem amortyzacji/zużycia roweru dokonanej w porozumieniu z klientem/właścicielem.

2. ZNIŻKA NA USŁUGI SERWISOWE do -40% od cen z cennika na usługi serwisowe.
                Przeglądy (przy zleceniu w chwili przekazania roweru do przechowalni) -40%
                Pozostałe usługi (przy zleceniu w chwili przekazania roweru do przechowalni) -40%
   - zalecane jest zlecenie czynności serwisowych (zwłaszcza przeglądu konserwacyjnego czyli
     kompleksowego ze smarowaniem lub przegląd amortyzatora czy smarowanie piast) w chwili 
     przekazania roweru do przechowalni ze względu na możliwość skorzystania z 40 procentowego
     rabatu na w/w przegląd, oraz inne usługi serwisowe, a także z korzyści płynących z przechowywania
     roweru zakonserwowanego po usunięciu wody, wilgoci lug rdzy, która mogła się dostać do pewnych 
     komponentów (i nie ma możliwości by sama się wydostała). 

3. PŁATNOŚCI:

 za przechowywanie: całość płatności za przechowywanie jest wymagana w chwili przekazania 
roweru do przechowania. 

Ewentualna dopłata za odbiór po terminie jest naliczana i wymagana w chwili odbioru roweru wg. 
faktycznego okresu przechowyania po okresie zawartym w umowie przechowywania: 
- od 1 października do 31 marca cena przechowywania wynosi 2,- zł / dzień.
- od 1 kwietnia do 30 września cena przechowywania wynosi 5,- zł / dzień. 

 za usługi serwisowe: płatność za usługi serwisowe zlecone w chwili przekazania roweru do 
przechowania wymagana jest w chwili przekazania roweru do przechowania. 

             Dopłata za dodatkowe czynności wynikłe w trakcie zleconych czynności serwisowo 
             diagnostycznych, wykonane po konsultacji i za potwierdzoną mailowo zgodą klienta/właściciela  
             wymagana jest w terminie indywidualnie umówionym z mechanikiem. 

 części i komponenty: płatność za części i komponenty których wymiana została zlecona przez 
klienta/właściciela w chwili oddawania roweru do przechowalni wg. wykonanej przez serwis 
kalkulacji jest wymagana w chwili  przekazania roweru do przechowania. 

             Dopłata za części i komponenty, których wymiana ma zostać wykonana w wyniku zleconych 
             czynności serwisowo diagnostychnych,tylko po konsultacji i za potwierdzoną mailowo zgodą 
             klienta/właściciela wymagana jest w terminie indywidualnie umówionym z mechanikiem.
       --    W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH czynności serwisowych zalecane jest dokonanie usługi   
             w dwóch etapach: usługa serwisowa >>> płatność >>> usługa przechowania. 
    
4. ODBIÓR ROWERU: 
                     - odbiór roweru z przechowalni należy zgłaszać minimum dwa dni wcześniej.
                     - odbiór roweru z przechowalni jest możliwy tylko i wyłącznie za okazaniem oryginału 
                       dokumentu potwierdzającego oddanie roweru do przechowalni EuroBike.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA:
    - Przechowalnia  -EuroBike- działa w okresie od 1 października do 31 marca.
    - Minimalny okres przechowywania wynosi 4 miesiące.
             Po "zleconym" w umowie terminie przechowywania:
             - w okresie od 1 października do 31 marca cena przechowywania wynosi 2,- zł / dzień.
             - W OKRESIE od 1 kwietnia do 30 września cena przechowywania wynosi 5,- zł / dzień.
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