
REGULAMIN PRZECHOWALNI ROWERÓW SKLEPU
Ogród Dom – OD Active 

1. Przechowalnia rowerów działa w terminie od 01.11.2018 do 01.03.2019.

2. Kaucja za przechowanie roweru wynosi 30 zł i jest pobierana w momencie 
przyjęcia sprzętu.

3. Informacje dotyczące cen i usług przechowalni rowerów znajdują się 
w „  C  ennik przechowalni rowerów OGRÓD-DOM – OD Active”.

4. Rower do przechowania należy dostarczyć do sklepu Ogród-Dom – OD 
Active  (ul. Wimmera 65, 32-005 Niepołomice) w godzinach otwarcia sklepu 
poniedziałek-piątek 8:00-17:00, soboty 8:00-14:00.

5. Rowery powierzone Ogród-Dom – OD Active, są przechowywane na 
ogrzewanej hali, obiekt jest monitorowany i zabezpieczony alarmem 
antywłamaniowym.

6. Firma Ogród-Dom ponosi pełną odpowiedzialność za rowery oddane do 
przechowania.

7. Rower oddany do przechowalni powinien być czysty (w innym przypadku 
naliczane będą koszty czyszczenia roweru w wysokości 15zł) oraz pozbawiony
dodatkowych akcesoriów m.in. bidonu, licznika, koszy, sakw, pompki, zapięcia
itp. Firma Ogród Dom OD Acive nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe 
akcesoria pozostawione przy rowerze.

8. Podczas dostarczenia roweru sporządzany jest formularz przyjęcia sprzętu 
zawierający informacje o sprzęcie: model, marka, kolor, widoczne wady – 
rysy, obtarcia, uszkodzenia, spis akcesoriów pozostałych przy rowerze, oraz 
dane właściciela sprzętu. Kopię formularza otrzymuje klient – uprawnia on do 
odbioru sprzętu. 

9. W przypadku braku kopii formularza (punkt 8), właściciel sprzętu musi okazać
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. 

10.Właściciel sprzętu jest zobowiązany odebrać rower najpóźniej do dnia 
10.03.2019.

11.W przypadku nie dotrzymania terminu odbioru roweru (podanego w punkcie 
5), naliczana będzie opłata w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty tydzień 
przechowania (od 10.03.2019). Po upływie 2 miesięcy w sytuacji nie odebrania
roweru przez właściciela mimo ponagleń (telefonicznych, sms) ze strony 
sklepu Ogród Dom ODActive, taki sprzęt zostanie poddany utylizacji.
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12.Oddając rower, właściciel ma możliwość zlecenia dodatkowych usług 
serwisowych (napraw, przeglądów). Usługi te muszą zostać określone 
w momencie oddania sprzętu lub po weryfikacji wad przez serwisanta.

13.W sytuacji potrzeby wymiany części do przeprowadzenia ustalonych działań 
serwisowych klient zostanie o tym poinformowany. Zostanie powiadomiony 
o podzespołach jakie należy wymienić oraz szacunkowych kosztach. Prace 
zostaną podjęte po wcześniejszej akceptacji przez klienta.

14. Więcej informacji dotyczących  warunków przechowania rowerów mogą 
państwo uzyskać pod numerem 668 489 361, pisząc na adres 
info@skuteryniepolomice.pl lub bezpośrednio od sprzedawcy w sklepie 
Ogród-Dom – OD Active, Niepołomice ul. Wimmera 65.
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