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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW „DWA KOŁA " 

DZIAŁAJĄCEJ PRZY UL. JÓZEFA 5 W KRAKOWIE 

nr tel. 12 421 57 85 

 

Wypożyczalnia rowerów prowadzona jest przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. 
bł. Anieli Salawy – z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5 (tel. 12 421 57 85). 

 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady i warunki korzystania oraz zakres praw i 
odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Dwa Koła.  
 

2. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym 
cennikiem, po podpisaniu pisemnej umowy wypożyczenia roweru zawartej pomiędzy 
Wypożyczalnią a Wypożyczającym. 
 

3. Rowery wypożyczane są wyłącznie osobom pełnoletnim.  
 

4. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dokumentu tożsamości, który rozumiany 
jest jako dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Wypożyczalnia pozyskuje dane 
osobowe z dokumentu tożsamości wyłącznie  w celu uzupełnienia Karty Wypożyczenia 
Roweru i skutecznego zawarcia umowy wypożyczenia roweru.  
 

5. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie 
z jego przeznaczeniem. W umowie zostaną zawarte informację dotyczące dodatkowo 
udostępnionego wyposażenia: np. linek zabezpieczających przed kradzieżą, lampek.   
 

6. Na czas wypożyczenia roweru Wypożyczalnia pobiera depozyt w postaci kaucji zwrotnej 
ustalonej na podstawie obowiązującego cennika dostępnego dla klienta. Wypożyczający 
ma obowiązek potwierdzenia wpłaty i odbioru kaucji zwrotnej własnym podpisem. 
Kaucja zostanie zwrócona pod warunkiem zwrotu roweru w stanie niepogorszonym. W 
przypadku stwierdzenia przez Wypożyczalnię, że rower posiada wady, które powstały 
po jego wypożyczeniu, Wypożyczalni przysługuje prawo potrącenia z kaucji 
równowartości kosztu naprawy roweru, na co Wypożyczający wyraża zgodę. 
 

7. Wypożyczalnia udostępnia rowery sprawne technicznie. Wypożyczający jest 
zobowiązany sprawdzić, przed wypożyczeniem, stan techniczny roweru i zgłosić uwagi 
w tym zakresie w umowie wypożyczenia, pod rygorem utraty prawa do powoływania 
się na nie w czasie późniejszym.  
 

8. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika, 
w oparciu o okres na jaki Wypożyczający zgłasza chęć wynajmu roweru. Wypożyczalnia 
zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty na podstawie obowiązującego 



cennika, za przekroczenie wcześniej ustalonego czasu wypożyczenia roweru. O 
przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy niezwłocznie poinformować dzwoniąc pod 
numer: 12 421-57-85. 
 

9. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania 
przyczyny. Dotyczy to w szczególności osób nietrzeźwych oraz znajdujących się pod 
wpływem środków odurzających. 
 

10. Rowery udostępniane w Wypożyczalni Rowerów Dwa Koła są rowerami  miejskimi, 
służącymi do spokojnej jazdy podczas zwiedzania. W związku z tym zabrania się 
niewłaściwej eksploatacji sprzętu, w tym używania roweru w ciężkim terenie. Ponadto 
zabrania się również przewożenia innej osoby na ramie roweru czy też bagażniku.  
 

11. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w  stanie niepogorszonym, bez widocznych 
zabrudzeń, w terminie zadeklarowanym w umowie. Za wszelkie szkody istniejące w 
rowerze w momencie jego zwrotu, ponosi odpowiedzialność Wypożyczający. W takiej 
sytuacji zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą 
uszkodzonego sprzętu według faktury wystawionej przez Serwis Wypożyczalni 
Rowerów Dwa Koła. 
 

12. W przypadku zgubienia  klucza do linki zabezpieczającej rower przed kradzieżą, 
Wypożyczający obowiązany jest zwrócić sumę pokrywającą zakup nowej linki. Ponadto 
o zaistniałej sytuacji Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 
Wypożyczalnię Rowerów Dwa Koła.  
 

13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w sytuacji, gdy 
uszkodzenia będą tak znaczne, że ich naprawa stanie się nieopłacalna. W takim 
przypadku Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty całej wartości wypożyczonego 
sprzętu na podstawie rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie. 
 

14. Wypożyczający nie ma prawa do podnajmowania roweru lub jego bezpłatnego 
użyczania osobie trzeciej. W przypadku jego podnajmu lub użyczenia osobie trzeciej 
przez Wypożyczającego, odpowiada on za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane 
przez tę osobę. 
 

15. Zabrania się dokonywania w wypożyczonym rowerze jakichkolwiek modyfikacji 
technicznych, w tym napraw, wymiany części itp. Jedynym podmiotem uprawnionym 
do takich działań jest Serwis Wypożyczalni Rowerów Dwa Koła.  
 

16. Wypożyczający jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie roweru oraz jego 
wyposażenia przed kradzieżą i wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.  
 

17. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży 
lub zagubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów 
odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków 
przedstawionych przez Wypożyczalnię. 



18. Wypożyczający  jest zobowiązany do korzystania z roweru zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do powstrzymania się od 
korzystania z roweru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających.  

19. Wypożyczający zgadza się na warunki wypożyczenia na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie Wypożyczenia sprzętu.  
 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub umową wypożyczenia mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
 

21. Wszelkie kwestie sporne wynikające z umowy wypożyczenia, będzie rozstrzygał Sąd 
właściwy dla siedziby Wypożyczalni. 
 

 


