
REGULAMIN PRZECHOWALNI ROWERÓW EURO BIKE PRODUCTS
z dnia 1 października 2019 roku

§ 1. Zasady funkcjonowania przechowalni rowerów Euro Bike Products.
1. Przechowalnia działa w okresie od dnia 1 października do dnia 31 marca.
2. Rowery przechowywane są w  magazynowych pomieszczeniach przedsiębiorstwa 

Euro  Bike  Products  Piotr  Pawlak,  mieszczących  się  przy  ul.  Ostrowskiej  498,498A  w
Poznaniu. 

3. Pomieszczenia przechowania rowerów są suche i ogrzewane, objęte monitoringiem, ochroną
mienia oraz ubezpieczeniem od kradzieży i pożarów. 

4. Oddanie roweru na przechowanie następuje na podstawie umowy zawierającej 
postanowienia w zakresie okresu, na jaki zostaje ona zawarta oraz w zakresie należnego 
Przechowalni wynagrodzenia. 

§ 2. Stan techniczny i wartość roweru.
1. Przyjmując rower do przechowalni pracownik Euro Bike Products w porozumieniu z Klientem

sporządzi Opis stanu technicznego i wycenę wartości roweru. Dokument zawierać będzie w
szczególności dane techniczne roweru, stopień zużycia sprzętu, informacje o wykonanych
naprawach, a także zgodnie ustaloną przez Przechowalnię i Klienta deklarowaną wartość
przedmiotu z dnia zawarcia umowy przechowania.  Przechowalnia może sporządzić także
dokumentację fotograficzną roweru.

2. W przypadku braku porozumienia w kwestii  stanu technicznego lub/oraz wartości roweru
Przechowalnia może odmówić przyjęcia roweru na przechowanie. 

3. Oddając  rower  do  Przechowalni  Klient  deklaruje,  iż  jest  jego  właścicielem  lub  działa  w
imieniu  właściciela  roweru.  Koniecznym przy tym jest  powierzenie  Przechowalni  danych
osobowych  i  kontaktowych  właściciela  roweru,  niezbędnych  do  realizacji  umowy  oraz
roszczeń, które mogą z niej wynikać.

4. Przedmiot  przechowania  nie będzie  używany w trakcie  przechowywania  poza konieczną
jazdą testową w celu ocen wykonanej usługi serwisowej.

§ 3. Opłaty za przechowanie roweru.
1. Przechowalnia przyjmuje rowery w okresie świadczenia usług określonym w §1 pkt 1, na

czas nie krótszy niż jeden miesiąc.  
2. W Przechowalni obowiązują następujące opłaty za przechowanie:
a. okres 1 m-ca -   50,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym.
b. okres 2 m-cy -   75,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym.
c. okres 3 m-cy – 100,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym.
d. okres 4 m-cy – 120,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 
e. okres 5 m-cy - 150,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 
f. okres 6 m-cy - 180,00 PLN. Gratis: ocena stanu technicznego z przeglądem podstawowym. 

3. W  przypadku  przyjęcia  na  przechowanie  od  jednego  Klienta  większej  liczby  rowerów
Przechowalnia oferuje zniżkę 10 % na drugi rower oraz 20 % na trzeci i kolejny rower. Zniżki
te  dotyczą  jedynie  kosztów  usługi  przechowania.  Dla  każdego  z  rowerów  obowiązują
specjalne ceny za usługi serwisowe w wysokości określonej w § 5. Regulaminu. 

4. W  przypadku  przechowania  rowerów  elektrycznych  Przechowalnia  oferuje  usługę
monitorowania  i  uzupełniania  poziomu naładowania  baterii  za  dodatkową dopłatą  20,00
PLN.  Dla  korzystania  z  opisanej  wyżej  usługi  koniecznym  jest  pozostawienie  ładowarki
baterii wraz z rowerem w chwili  przekazania roweru do przechowalni.
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§ 4. Opłaty dodatkowe i zasady rozliczeń.

1. W  przypadku  pozostawienia  roweru  w  Przechowalni  po  okresie,  na  jaki  umowa
przechowania  została  zawarta  Klient  zobowiązany  będzie  do  poniesienia  następujących
opłat dodatkowych:

a. 2,00 PLN za każdy dzień jeśli rower pozostanie w Przechowalni w okresie od 
dnia 1 października do dnia 31 marca,

b. 5,00 PLN za każdy dzień jeśli rower pozostanie w Przechowalni w okresie od 
dnia 1 kwietnia do dnia 30 września. 

2. Przechowalnia pobiera opłaty za usługi na następujących zasadach:
a. za przechowywanie: płatność jest wymagana w chwili przekazania roweru do przechowania,

natomiast ewentualna dopłata za okres bezumownego przechowania, płatna jest w chwili
odbioru roweru,

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

c. 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. 

d. 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. 

e. za  części  i  komponenty,  których  wymiana  ma  zostać  wykonana  w  wyniku  zleconych
czynności  serwisowo -  diagnostycznych,  tylko  po konsultacji  i  za  potwierdzoną  mailowo
zgodą  klienta/właściciela  wymagana  jest  w  terminie  indywidualnie  umówionym  z
mechanikiem.

3. Jeśli  w  związku  z  wykonywaniem  umowy  Przechowalnia  poniesie  niezbędne  i  celowe
wydatki,  Klient  dokona  zwrotu  tych  wydatków  na  rzecz  Przechowawcy.  Wydatki
Przechowawcy powinny zostać należycie udokumentowane.

§ 5. Oferta specjalna na usługi serwisowe.
1. Klienci  korzystający  z  Przechowalni  mają  możliwość  skorzystania  z  usług  serwisowych

świadczonych przez Euro Bike Products z uwzględnieniem rabatów regularnych cen usług
przedsiębiorstwa na następujących zasadach: 

a. Przeglądy inne niż podstawowy (w chwili przekazania roweru do przechowalni) -40%
b. Pozostałe usługi (w chwili przekazania roweru do przechowalni) -40%

2. Rabaty dotyczą usług świadczonych przez punt serwisowy Euro Bike Products i nie obejmują
kosztów części  koniecznych do prawidłowego serwisowania roweru.  Zastosowanie części
wymagających dodatkowej opłaty nastąpi wyłącznie po konsultacji z Klientem i uzyskaniu
jego wyraźnej zgody na poniesienie związanych z tymże kosztów. 

3. Rabaty proponowane w ofercie usługi przechowywania nie łączą się z innymi rabatami.  

§ 6. Odbiór roweru.
1. Wydanie roweru z Przechowalni  następuje wyłącznie  po okazaniu przez Klienta oryginału

dokumentu  potwierdzającego  oddanie  roweru  do  przechowalni  (umowa)  oraz  dowodu
tożsamości osoby odbierającej.

2. Termin odbioru roweru z Przechowalni należy potwierdzić telefonicznie 
pod nr tel. 695885006 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
serwis.ostrowska@eurobike.pl nie później niż na dwa dni robocze przed dniem odbioru 
przedmiotu przechowania.        
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