REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SKIMO KRAKÓW
I Wypożyczalnia
1. Sprzęt, będący przedmiotem wypożyczenia, jest własnością wypożyczalni Skimo Kraków z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kościuszki 84, zarządzanej przez Bikesense Krzysztof Łoś ul. Kościuszki 84 30-114
Kraków nip: 7342533766, zwanej dalej Wypożyczalnią.
2. Sprzęt podlegający wypożyczeniu jest sprawny, regularnie serwisowany i przygotowany do
dedykowanej aktywności. Sprzęt skitourowy podzielony jest na trzy kategorie: BASIC, PLUS, PRO i
RACE, ze względu na jego przeznaczenie oraz klasę sprzętu, o czym informują pracownicy
Wypożyczalni.
3. Podstawą działania Wypożyczalni jest niniejszy Regulamin, z którym Pożyczający ma obowiązek się
zapoznać. Wypożyczając sprzęt, Pożyczający świadomie zawiera umowę cywilnoprawną z
Wypożyczającym, której warunki określone są w niniejszym Regulaminie. Wypożyczającym jest
Bikesense Krzysztof Łoś ul. Kościuszki 84 30-114 Kraków a Pożyczającym jest osoba pełnoletnia,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę wypożyczenia.
II Warunki wypożyczenia sprzętu
1. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy
Wypożyczającym a Pożyczającym.
2. Podstawą wypożyczenia jest dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub
paszport), z którego spisywane są dane Pożyczającego. Wypożyczalnia może żądać okazania drugiego
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może wypożyczyć
sprzęt zostawiając w Wypożyczalni depozyt o wartości wypożyczanego sprzętu. Wysokość
zabezpieczenia finansowego ustala Wypożyczalnia.
3. Sprzęt wypożyczany jest za kaucją w wysokości 500 zł, liczoną za każdą sztukę (lub komplet)
wypożyczonego sprzętu. W razie nie uiszczenia kaucji, wypożyczający ma prawo odmówić
wypożyczenia sprzętu.
4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w siedzibie wypożyczalni.
5. Pożyczający odbierając sprzęt, po sprawdzeniu jego stanu technicznego, potwierdza, że wypożyczył
sprzęt zgodny z opisem w ofercie Wypożyczalni, kompletny, nie uszkodzony, w dobrym stanie
technicznym. Pożyczający zobowiązuje się oddać sprzęt w stanie niezmienionym z uwzględnieniem
normalnych śladów użytkowania.
6. Cena za jeden dzień wypożyczenia liczona za okres maksymalnie 24 godzin, przy czym godziny
otwarcia wypożyczalni, godziny odbioru i zwrotów sprzętu oraz cennik są zamieszczone na stronie
internetowej oraz dostępne w siedzibie Wypożyczalni. Pożyczający każdorazowo informowany jest
przez Wypożyczającego o godzinie wypożyczenia i zwrotu sprzętu.
7. W przypadku wypożyczenia tygodniowego za siódmy dzień nie jest naliczana opłata. W przypadku
wypożyczenia na dłuższy okres lub grupowych istnieje możliwość przygotowania indywidualnej oferty
cenowej.
III Zasady korzystania z wypożyczonego sprzętu
1. Pożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania sprzętu i zobowiązuje
się eksploatować go w sposób bezpieczny i zgodny z jego przeznaczeniem.

2. Pożyczający oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej
i narciarskiej (w tym urazów ciała, a nawet śmierci).
3. Za korzystanie ze sprzętu przez osoby trzecie, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
zniszczenie lub kradzież sprzętu w okresie objętym umową wypożyczenia, odpowiedzialność ponosi
Pożyczający.
4. Pożyczający, odbierając sprzęt, oświadcza, że ponosi odpowiedzialność finansową za ww.
ewentualne zniszczenia, w tym ponadnormalne zużycie sprzętu, zaginięcie lub kradzież sprzętu.
Wysokość kwoty za szkodę ustala Wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu lub koszt jego naprawy.
Ustaloną kwotę Pożyczający zobowiązuje się opłacić najpóźniej wraz ze zwrotem sprzętu lub do 24
godzin po powiadomieniu Wypożyczalni o jego zaginięciu. Pożyczający nie może dokonywać żadnych
napraw sprzętu.
IV Wykorzystanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Bikesense Krzysztof Łoś z siedzibą ul.
Kościuszki 84, 30-114 Kraków.
2. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą tylko w celu realizacji umowy wypożyczenia
sprzętu i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Nie wypożyczamy ani nie
odsprzedajemy danych żadnym firmom. Nie przekazujemy ich żadnym podmiotom nie związanym z
realizacją naszych usług. Danymi zarządzamy zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Pożyczający ma prawo dostępu do swoich danych – ich uzupełniania, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Po wygaśnięciu
umowy dane Pożyczającego są usuwane z systemu Wypożyczalni.

Wszystkie inne, nie zawarte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne,
zwłaszcza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z
późniejszymi zmianami). Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca
wykonania umowy.

