REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWEROWEJ SKLEP CYCLO SPORT CHWASZCZYNO
1. W a r u n k i p r z e c h o w y w a n i a r o w e r ó w:
• rowery pozostawione w Cyclo Sport są przechowywane w obiekcie monitorowanym oraz
zabezpieczonym alarmem wraz z powiadomieniem grupy interwencyjnej. Ponadto lokal jest
ubezpieczony od kradzieży.
• pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi
firma Cyclo Sport.
• opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie zawarcia umowy, która
sporządzana jest przez pracownika firmy Cyclo Sport w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
• firma Cyclo Sport nie zwraca pieniędzy, jeśli zleceniodawca odbiera rower przed upływem okresu
przechowywania.
• zleceniodawca zobowiązany jest telefonicznie potwierdzić odbiór roweru z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych
•
odbiór roweru z przechowalni następuje na podstawie umowy przechowania roweru,
• w przypadku zagubienia umowy Klient musi się okazać dowodem osobistym, lub innym
dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
• rower powierzany firmie Cyclo Sport musi być czysty , aby właściwie ocenić jego stan techniczny.
• do przechowalni są przyjmowane tylko rowery pozbawione akcesoriów, tj. liczników,
koszy, fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, sakw, itp. (zleceniodawca musi
je zdemontować przed pozostawieniem roweru w przechowalni).
• w wypadku pozostawienia przez zleceniodawcę w/w rzeczy na rowerze firma Cyclo Sport nie
ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenia.
2. Cennik usługi.
Opcja 1:
Przechowanie roweru
Firma Cyclo Sport , przechowuje rowery od 1 pażdziernika do 31 marca
Cena wynosi- 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc (płatne z góry) i obejmuje tylko przechowanie roweru
Opcja: 2
Przechowanie roweru wraz z usługą serwisową „Przegląd podstawowy”:

- cena obejmuje: 20 zł przechowanie roweru za każdy rozpoczęty miesiąc +100 zł przegląd podstawowy
- rower do przeglądu podstawowego MUSI BYĆ DOSTARCZONY CZYSTY, aby właściwie ocenić
jego stan techniczny.
w skład przeglądu podstawowego wchodzą następujące czynności:
regulacja hamulców i przerzutek , kontrola połączeń srubowych , sprawdzanie i smarowanie linek,
pancerzy i fajek (v-break) ,regulacja elementów ruchomych.
ogumienie : sprawdzenie stanu opon , sprawdzenie ciśnienia .
W razie konieczności wymiany części należy doliczyć koszt części + dodatkowy koszt usługi według
cennika serwisowego . Przed wymianą ustala się z Klientem bezpośrednio przy przyjmowaniu roweru lub
telefonicznie konieczność wymiany danej części.
W przypadku skorzystania z usługi serwisowej płatność za dodatkowy serwis i wymienione części musi
nastąpić w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta (telefonicznie lub e-mail ) o wykonaniu usługi.

Opcja 3:
Przechowanie roweru wraz z usługą serwisową „Przegląd pełny sezonowy” :
- Cena obejmuje: 20 zł- przechowanie roweru za każdy rozpoczęty miesiąc +160 zł przegląd pełny
sezonowy
w cenie 160 zł :
W skład przeglądu pełnego sezonowego wchodzą następujące czynności :
-czyszczenie mycie napędu, kontrola wszystkich połączeń śrubowych, sprawdzanie i smarowanie linek,
pancerzy i fajek (v-break),
-sprawdzenie suportu, kontrola geometrii haka przerzutki tylnej, regulacja przerzutek i smarowanie linek
przerzutek , serwis ogumienia (sprawdzany jest stan opony,sprawdzenie ciśnienia )
- hamulce tarczowe : sprawdzenie okładzin, regulacja hamulca, sprawdzenie tarczy, stery
- sprawdzenie stanu amortyzatora: usunięcie brudu z goleni i smarowanie goleni.
piasty: uzupełnienie smaru, kasowanie luzów.
-stery : sprawdzenie, uzupełnienie smaru, kasowanie luzów.
Dodatkowo w cenie zleceniodawca otrzymuje :
- centrowanie kół, a w przypadku wymiany piasty lub obręczy centrowanie + zaplatanie kół.
W razie konieczności wymiany części należy doliczyć koszt części.Przed wymianą ustalamy z Klientem
bezpośrednio przy przyjmowaniu roweru lub telefonicznie konieczność wymiany danej części.
W przypadku skorzystania z usługi serwisowej płatność za części wymienione musi nastąpić w ciągu
7 dni od wykonania usługi i powiadomienia Klienta telefonicznie lub e-mail .

W przypadku dostarczenia dwóch lub więcej rowerów przez zleconiodawcę zostanie udzielony
dodatkowy upust na usługę sewisową w wysokości 25% .

