
§ 1
Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-17 oraz w soboty od
9-13.
2. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy
przechowalni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§ 2
Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi: przechowanie opon i kół 
2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu
magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w
Regulaminie.

§ 3
Przyjęcie opon/kół

1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni.
2. Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowania jest zapoznanie się przez
Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej karty
rejestracyjnej.
3. Karta rejestracyjna zawiera niezbędne informacje, na podstawie których Klient
ma prawo do odbioru opon/kół. 
4. Przechowalnia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu
przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego
poinformowania o tym fakcie klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony
przed utratą i uszkodzeniem.

§ 4
Odbiór opon/kół

1. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni.
2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.
3. Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego dnia od
umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za
przechowanie.
4. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana
okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

§ 5
Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany okres przechowania Przechowalnia pobiera się z góry,
w momencie przyjęcia opon/kół 
2. Opłata za przechowanie opon/kół od 1 listopada do 31 marca (sezon
zimowy) od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni) wynosi:
Opony: 25-35 zł za sezon   Koła:35-40  zł za sezon
3. W przypadku nieodebrania opon/kół w terminie określonym w zleceniu, oraz
po upływie 30 dniowego okresu przejściowego, zgodnie z §5 pkt. 6, naliczona
zostanie opłata w wysokości 10zł za każde rozpoczęte 14 dni.
4. Podane kwoty są kwotami brutto i nie podlegają negocjacji.

§ 6
Odpowiedzialność

1. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia
pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania



sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz
uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio
przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody
nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu
przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego
przechowalni.

Postanowienia końcowe
1. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi
 opony/koła nie zostały odebrane, przechowalnia uznaje sprzęt za porzucony i staje się jego
pełnoprawnym właścicielem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowalni sądy
powszechne.


