
PELETON – MOBILNY SERWIS ROWEROWY
"Rower Zastępczy" – Regulamin usługi.

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających 
z usługi 'Rower zastępczy“ oferowanej przez Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy.

2. Rower zastępczy jest wydawany na okres w którym serwis rowerowy Peleton zobowiązuje się naprawić 
rower pozostawiony przez właściciela w serwisie. Termin ten może ulec zmianie jeśli naprawa roweru 
nie może odbyć się w ustalonym terminie ze względu na brak części, opóżnienie dostaw lub jeśli rower 
zostanie naprawiony we wcześniejszym terminie.

3. Fakt wypożyczenia i zwrotu roweru oraz jego stan techniczny, a także fakt zapoznania się z 
Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu wypożyczania każdorazowo potwierdzany 
jest w karcie wypożyczenia roweru zastępczego.

4. Karta roweru zastępczego jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy i jednocześnie stanowi 
poświadczenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz cennika. 

5. Rower zastępczy jest wydawany w dniu kiedy klient serwisu rowerowego Peleton pozostawia swój 
rower w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

6. Rower zastępczy należy zwrócić do Peleton – Mobliny Serwis Rowerowy podczas odbioru własnego 
roweru, który klient pozostawił w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Jeśli rower zastępczy nie 
zostanie zwrócony w wyznaczonym terminie Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy naliczy opłatę w 
wysokości 50zł za każdy dzień zwłoki. Jeśli rower zastępczy nie zostanie zwrócony do Peleton – Mobilny 
Serwis Rowerowy w ciągu 7dni od dnia zakończenia wykonywania usługi przez serwis Peleton, dane 
Wypożyczającego zostaną przekazane Policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu 
karalnego przez wypożyczającego.

7. Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy – przekazuje do użytku rower sprawny technicznie oraz spełniający
wszystkie wymogi dotyczące ruchu drogowego na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wypożyczający 
potwierdza stan roweru podpisem na karcie roweru zastępczego.

8. W celu skorzystania z usługi „Rower Zastępczy“ należy spełnić następujące warunki:
- W dniu zamówienia usług świadczonych przez serwis rowerowy Peleton należy poinformować o chęci 
skorzystania z roweru zastępczego.
-  W dniu odbioru roweru zastępczego należy okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z 
którego pracownik serwisu rowerowego spisze dane osoby wypożyczającej rower zastępczy.
- Podpisać kartę roweru zastępczego.
- Usługa świadczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia.
- Osoba wypożyczająca rower zastępczy nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się 
od kierowania pojazdami.

9. Osoba korzystająca z usługi 'Rower zastępczy“ zobowiązuje się do:

 korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem 
 zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy w       

   Kamionce lub jeśli korzysta z usługi door to door pod adresem wyznaczonym w formularzu    
   wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z  
   zadeklarowanym czasem zwrotu 

  przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim 



  w przypadku pozostawienia roweru w miejscach publicznych , Wypożyczający     
   zobowiązuje się zabezpieczyć rower przed kradzieżą 

  nie używania rowerów w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp. oraz       
   wykorzystywania roweru do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek 

  niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru         
   pracownikowi serwisu rowerowego Peleton pod numerem telefonu 690-917-490,

  zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany    części w 
   wypożyczonym rowerze, 

  pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z      
   winy wypożyczającego, 

  pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru     
   wypożyczonego 

10.  W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wypożyczający, w tym kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest 
zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego 
wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). O fakcie kradzieży
Wypożyczający zobowiązany jest 
poinformować Policję, a następnie Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy.

11.  Wypożyczający zobowiązuje się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru 
zastępczego, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym 
wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego. 

12.  Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego 
roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający, 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 Peleton – Mobilny Serwis Rowerowy z tytułu 
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych 
rowerów. 

13.  Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 
związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów. 

14.  Serwis rowerowy Peleton zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia świadczenia usługi „Rower 
zastępczy“ ze względu na niewystarczającą ilość rowerów w wyjątkowych przypadkach serwis może 
odmówić bez podania przyczyny.

15.  Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu w szczegulności zapłacić 
należności wynikające z regulaminu serwisu rowerowego Peleton oraz używać rower zgodnie z 
regulaminem
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czytelny podpis osoby wypożyczającej                                                                            data wydania roweru


