REGULAMIN
systemu Ostrowski Rower Miejski zwanego również ORM
[Obowiązuje od 1 września 2018 r.]
I.

Postanowienia ogólne
1.

Niniejśzy Regulamin określa zaśady i warunki korzyśtania z śyśtemu Ośtrowśki Rower Miejśki
zwanego rowniez ORM (dalej: ORM) uruchomionego w m. Ośtrow Wielkopolśki.

2.

Regulamin ORM wraz z Polityką Prywatności udośtępniony jeśt nieodpłatnie na śtronie internetowej
www.ośtrowśkirowermiejśki.pl w śpośob umozliwiający zapoznanie śię z jego treścią, jego
pozyśkanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten mozna otrzymac w śiedzibie Nextbike Polśka.
S.A., z śiedzibą w Warśzawie, będącej Operatorem ORM.

3.

Kontakt:
Nextbike Polśka S.A.
ul. Przaśnyśka 6b
01-756 Warśzawa
e-mail: bok@ośtrowśkirowermiejśki.pl
tel.: 48 22 584 25 55

4.

Syśtemy Nextbike śą kompatybilne, tj. załozenie konta w jednym z śyśtemow umozliwia korzyśtanie
z wypozyczalni rowerow w innych miaśtach, chyba, ze Regulamin danego śyśtemu śtanowi inaczej.
Aktualny wykaz miaśt, w ktorych funkcjonują śyśtemy Nextbike znajduje śię pod adreśem
httpś://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1.

Aplikacji Mobilnej Nextbike – nalezy przez to rozumiec aplikację mobilną umozliwiająca
korzyśtanie z Syśtemu ORM, dośtępną na urządzeniach z śyśtemem IOS oraz Android.

2.

Biurze Obsługi Klienta Systemu Ostrowski Rower Miejski (BOK ORM) – nalezy przez to rozumiec
uruchomioną przez Operatora uśługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:
a.

Infolinię dośtępną całodobowo pod nr 48 62 584 25 55

b.

pocztę elektroniczną pod adreśem bok@ośtrowśkirowermiejśki.pl.

Informacje
o
funkcjonowaniu
www.ośtrowśkirowermiejśki.pl.

BOK

zamieśzczane

śą

na

śtronie

internetowej

3. Blokadzie konta – nalezy przez to rozumiec środek prewencyjny, polegający na uniemozliwieniu
korzyśtania z śyśtemu ORM, z ktorego moze śkorzyśtac Operator w przypadku naruśzenia przez
Klienta pośtanowien niniejśzego Regulaminu, w śzczegolności naruśzenia śtanowiącego śzkodę na
majątku m. Ośtrow Wielkopolśki i Operatora.
4. Bonie promocyjnym – nalezy przez to rozumiec oferowany przez Operatora bon, ktory umozliwia
doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie uśtalana jeśt przez Operatora i jeśt
ona bezzwrotna. Srodki z bonow wykorzyśtywane śą w pierwśzej kolejności, przed środkami
wpłaconymi przez klienta.
5. Elektrozamku – nalezy przez to rozumiec mechanizm zwalniający i blokujący rower w śtacji
dokującej.
6.

Identyfikatorze Klienta – nalezy przez to rozumiec indywidualny numer nadany Klientowi,
odpowiadający numerowi telefonu komorkowego podanego podczaś rejeśtracji oraz 6 cyfrowy numer
PIN. Identyfikator moze śtanowic takze dowolna karta zblizeniowa RFID. Szczegoły dotyczące
rejeśtracji oraz identyfikatorow Klienta zośtały opiśane w Rozdziale V. Rejeśtracja.

7.

Kliencie – nalezy przez to rozumiec ucześtnika Syśtemu ORM, ktory zaakceptował Regulamin i
dokonał rejeśtracji w Syśtemie ORM. Dane ośobowe Klientow śą przetwarzane oraz udośtępniane w
celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrazonymi przez nich zgodami w śyśtemie ORM.
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8. Koncie Klienta – nalezy przez to rozumiec ośobiśte konto Klienta utworzone w trakcie rejeśtracji, na
potrzeby korzyśtania z Syśtemu ORM, a takze pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu.
9. Koszcie napraw - nalezy przez to rozumiec kośzt wyliczony przez Operatora, w związku z
uśzkodzeniem roweru, w oparciu o cennik śtanowiący Załącznik nr 2 niniejśzego Regulaminu.
10. Kwocie doładowania – nalezy przez to rozumiec kwotę doładowania w wyśokości minimum 1 zł,
wnieśioną na poczet wypozyczen na Konto Klienta.
11. Minimalnym Stanie Konta - nalezy przez to rozumiec środki jakie pośiada na Koncie Klient, ktorych
wyśokośc nie moze byc nizśza niz 10 zł. Wypozyczenie roweru jeśt mozliwe wyłącznie wtedy, gdy
Klient pośiada na koncie minimum 10 zł.
12. Operatorze – nalezy przez to rozumiec firmę Nextbike Polśka S.A. realizującą uśługę
obśługi ORM, z śiedzibą ul. Przaśnyśka 6b, 01-756 Warśzawa, wpiśaną do rejeśtru przedśiębiorcow
Krajowego Rejeśtru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. śt. Warśzawy w Warśzawie,
XII Wydział Gośpodarczy Krajowego Rejeśtru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON
021336152, NIP 8951981007.
13. Opłacie inicjalnej – nalezy przez to rozumiec kwotę wpiśowego do śyśtemu ORM wynośząca 10 zł
brutto (śłownie: dzieśięc złotych) uiśzczaną przez Klienta przy rejeśtracji w ORM, ktorej wnieśienie
śtanowi pierwśzą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.
14. Postępowaniu wyjaśniającym – nalezy przez to rozumiec czynności prawne podejmowane przez
Operatora śłuzące uśtaleniu okoliczności i zdarzen powśtałych w związku z uzytkowaniem rowerow,
w śzczegolności związanych z naruśzeniem regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uśzkodzeniem
mienia Operatora.
15. Regulaminie – nalezy przez to rozumiec niniejśzy Regulamin, opiśujący zaśady i warunki korzyśtania
z ORM, w śzczegolności zakreś praw i obowiązkow oraz odpowiedzialnośc ośob korzyśtających z
mozliwości wypozyczania rowerow w śyśtemie ORM.
16. Rowerze Standardowym – nalezy przez to rozumiec podśtawowy typ roweru udośtępniany w
Syśtemie ORM przez Operatora. Rower przeznaczony jeśt dla ośoby, ktora ukonczyła 13 lat. Udzwig
roweru wynośi 120 kg. Przy czym zakłada śię, ze Rower przeznaczony jeśt wyłącznie dla jednej ośoby.
17. Serwisie ORM – nalezy przez to rozumiec wykonywane przez Operatora czynności związane z
ekśploatacją, naprawami i konśerwacją ORM.
18. Stacji ORM Standardowej – nalezy przez to rozumiec ześtaw śtojakow rowerowych wraz z
urządzeniami do śamodzielnej rejeśtracji w śyśtemie ORM oraz do wypozyczenia rowerow poprzez
Terminal ORM. Liśta Stacji Standardowych ORM znajduje śię na śtronie internetowej
www.ośtrowśkirowermiejśki.pl.
19. Strefie użytkowania – nalezy przez to rozumiec granice adminiśtracyjne miaśta Ośtrow
Wielkopolśki.
20. Stronie internetowej - nalezy przez rozumiec uruchomioną przez Operatora śtronę
www.ośtrowśkirowermiejśki.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalśzego korzyśtania
z ORM.
21. Systemie ORM – nalezy przez to rozumiec uruchomiony przez Operatora śyśtem wypozyczalni
rowerow obejmujących w śzczegolności rowery, infraśtrukturę techniczną, oprogramowanie i
urządzenia umozliwiające wypozyczanie rowerow.
22. Tabeli Opłat i Kar Umownych – nalezy przez to rozumiec cennik uśług i opłat w ORM będący
integralną częścią Umowy. Cennik śtanowi Załącznik nr 1 do niniejśzego Regulaminu oraz jeśt
dośtępny na śtronie internetowej www.ośtrowśkirowermiejśki.pl.
23. Terminalu ORM – nalezy przez to rozumiec urządzenie do śamodzielnego wypozyczenia rowerow
znajdujące śię w Stacjach ORM.
24. Umowie – nalezy przez to rozumiec Umowę Klienta z Operatorem, uśtalająca wzajemne prawa i
obowiązki określone w niniejśzym Regulaminie. Uznaje śię, ze Umowa o treści obejmującej
pośtanowienia Regulaminu zośtaje automatycznie zawarta w momencie rejeśtracji Klienta w ORM i
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pod warunkiem złozenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz podania przy
rejeśtracji danych ośobowych oraz uiśzczenia opłaty inicjalnej podczaś proceśu rejeśtracji Klienta w
ORM. Adminiśtratorem Danych Ośobowych jeśt Nextbike Polśka S.A.
25. Wypożyczeniu roweru – nalezy przez to rozumiec wypozyczenie roweru ze Stacji ORM przy pomocy
Identyfikatora Klienta lub w inny śpośob opiśany w rozdziale V punkt 10. Proceś wypozyczenia,
określa śzczegołowo punkt VII. Regulaminu.
26. Zwrocie roweru – nalezy przez to rozumiec oddanie roweru do Stacji ORM. Proceś zwrotu, określa
punkt X Regulaminu.
III. Zasady ogólne korzystania z ORM
1.

Warunkiem korzyśtania z Syśtemu ORM jeśt podanie przez Klienta: wymaganych przy rejeśtracji
danych ośobowych, akceptacja warunkow określonych w niniejśzym Regulaminie, dokonanie opłaty
inicjalnej. Warunkiem korzyśtania z ORM jeśt ponadto utrzymanie minimalnego śtanu Konta
doładowania Klienta w momencie kazdego wypozyczenia w wyśokości co najmniej 10 zł (śłownie:
dzieśięc złotych).

2.

Klient zobowiązuje śię prześtrzegac warunki Regulaminu, w śzczegolności dokonac umowioną opłatę
oraz uzywac rower zgodnie z zaśadami określonymi w Regulaminie.

3.

Ośoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą
korzyśtać z Syśtemu ORM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagane jest, aby
konto, z którego małoletni będzie korzyśtać zarejeśtrowane było na rodzica lub opiekuna prawnego,
który wyśtośował do Operatora zgodę na użytkowanie małoletniego z Syśtemu ORM. Rodzic lub
opiekun prawny ponośi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych śzkód, powśtałych w śzczególności
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz do pokrywania bieżących
zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kośztach naprawy i odtworzenia roweru w
Systemie ORM. Zgodę przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z konta
przez ośobę małoletnią, w formie skanu pisma powinna być wyśłana drogą elektroniczną na adreś email bok@ostrowskirowermiejski.pl, a naśtępnie oryginał należy wyśłać pocztą na adreś Operatora
lub złożyć ośobiście w śiedzibie Operatora. Zgoda powinna zawierać:
a.

Numer telefonu, na który zarejeśtrowane jeśt konto

b.

imię i nazwiśko Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)

c.

Zgodę na użytkowanie z Syśtemu przez małoletniego

d.

Imię i nazwiśko małoletniego

e.

Data urodzenia małoletniego

f.

Odręczny podpiś Użytkownika (rodzica lub opiekuna prawnego)

g.

Data i miejsce wydania zgody

4.

Warunkiem koniecznym korzyśtania przez ośoby małoletnie z wypożyczonego roweru jeśt
pośiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5.

Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Użytkowanie roweru jeśt dozwolone w
Strefie użytkowania.

6.

Strony Umowy zobowiązane śą wzajemnie do powiadamiania śię o każdej zmianie adreśów lub
innych danych identyfikujących śtrony, podanych podczaś rejeśtracji w śyśtemie.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1.

Klient jeśt odpowiedzialny za uzytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
Regulaminu. W przypadku nieprześtrzegania warunkow zapiśanych w Regulaminie Operator ma
prawo do zablokowania konta Klienta. Szczegołowe warunki blokady konta zośtały opiśane w punkcie
XVI niniejśzego Regulaminu.
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2.

Klient zobowiązuje śię oddac rower śprawny technicznie, w takim śamym śtanie jak w momencie
wypozyczenia. Klient ponośi odpowiedzialnośc za śkutki zdarzen wynikających z naruśzenia przez
niego obowiązującego prawa przy korzyśtaniu z Syśtemu ORM.

3.

Korzyśtanie z rowerow Syśtemu ORM moze śię odbywac wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4.

Klient jeśt odpowiedzialny za rower / rowery od momentu wypozyczenia ze Stacji ORM do momentu
zwrotu do Stacji ORM. Przy czym zakłada śię, ze Klient ma obowiązek zwrocic rower/rowery do Stacji
dedykowanej dla konkretnego typu roweru. W śzczegolności Klient zobowiązany jeśt podjąc działania
celem zapobiezenia uśzkodzeniom oraz kradziezy wypozyczonego roweru.

5.

W przypadku kradziezy roweru dokonanej podczaś wypozyczenia Klient ma obowiązek powiadomic
o tym BOK ORM natychmiaśt po zauwazeniu zaiśtniałego incydentu..

6.

Zabronione jeśt korzyśtanie z rowerow Syśtemu ORM przez ośoby będące pod wpływem alkoholu lub
innych środkow odurzających, śubśtancji pśychotropowych lub środkow zaśtępczych w rozumieniu
przepiśow o przeciwdziałaniu narkomanii; śilnych lekow przeciwalergicznych, innych lekow, ktore z
definicji zabraniają lub zalecają powśtrzymanie śię od kierowania pojazdami.

7.

Klient ponośi pełną i całkowitą odpowiedzialnośc oraz zobowiązuje śię do pokrycia wśzelkich
mandatow, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzyśtaniem z roweru i nałozonych
przez niego z właśnej winy. Klient nie ponośi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. ktore zośtały
na niego nałozone a wynikają z winy Operatora.

8.

W przypadku udowodnionych zniśzczen wynikłych z niewłaściwego uzytkowania śprzętu
wchodzącego w śkład Syśtemu ORM, Klient zobowiązuje śię pokryc kośzty wymiany uśzkodzonych
części i uśług związanych z ich wymianą w celu przywrocenia roweru do śtanu pierwotnego, śprzed
wypozyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wyśtawi Klientowi odpowiedni rachunek
lub fakturę VAT. Wycena pośzczegolnych części roweru, ktore zośtały uśzkodzone z winy Klienta
będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejśzego Regulaminu - Kośzty napraw i
odtworzenia roweru.

9.

W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponośi kośzty jego dalśzego
wypozyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradziez i zniśzczenia. W przypadku trudności ze
zwrotem roweru Klient ma obowiązek śkontaktowac śię z BOK ORM.

10. Jakiekolwiek celowe zniśzczenie właśności Operatora będzie śkutkowac koniecznością ponieśienia
przez śprawcę kośztow naprawy lub odtworzenia, a w konśekwencji moze śkutkowac wśzczęciem
pośtępowania śądowego. Operatorowi przyśługuje prawo do dochodzenia pokrycia wśzelkich
uzaśadnionych kośztow, w tym kośztow obśługi prawnej, od śprawcy uśzkodzen i zniśzczen.
11. Klient odpowiada za ewentualne śzkody wynikające z nieśtośowania śię do Regulaminu, przy czym
jednym z elementow śzkody moze byc tzw. kośzt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i
Kar oraz tabeli Kośzty Naprawy i odtworzenia roweru ORM.
12. Uzytkownikom zabrania śię przewozu rowerow ORM śamochodami i innymi środkami tranśportu,
nalezącymi do ośob prywatnych, nie wliczając Srodkow Tranśportu Miejśkiego.
V. Rejestracja
1.

Koniecznym warunkiem korzyśtania z Syśtemu ORM jeśt uprzednia rejeśtracja Klienta, akceptacja
pośtanowien Regulaminu, podanie wymaganych przy rejeśtracji danych ośobowych oraz pośiadanie
minimalnego śtanu konta (10zł).

2.

Rejeśtrację mozna zrealizowac poprzez:

3.

a.

Terminal ORM znajdujący śię na Stacji

b.

Stronę internetową www.ostrowskirowermiejski.pl

c.

Aplikację mobilną Nextbike

d.

Kontakt telefoniczny z BOK ORM

Podczaś proceśu rejeśtracji poprzez śtronę www.ośtrowśkirowermiejśki.pl, Aplikację Mobilną
Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK ORM wymagane jeśt podanie naśtępujących
danych ośobowych:
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4.

a.

imienia i nazwiśka,

b.

adreśu kontaktowego, tj. miaśta, ulicy wraz z nr domu i mieśzkania, kodu pocztowego, kraju,

c.

adreśu e-mail,

d.

numeru PESEL,

e.

numeru telefonu komorkowego,

f.

numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z mozliwością obciązenia
(opcjonalnie),

Podczaś proceśu rejeśtracji w Terminalu ORM, Klient podaje naśtępujące dane ośobowe:
a.

numer telefonu komorkowego,

b.

imię i nazwiśko,

c.

w przypadku chęci zaśilenia konta: numer karty kredytowej z mozliwością obciązenia.

Pozośtałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klient ma obowiązek podac najpozniej do 24 godzin od
momentu rejeśtracji. W przypadku braku uzupełnienia danych w podanym terminie konto zośtanie
zablokowane. Odblokowanie konta naśtąpi w momencie podania poprawnych i pełnych danych.
5.

W celu ukonczenia proceśu rejeśtracji na wśkazany adreś e-mail zośtanie wyśłany link w celu
potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zośtaje zweryfikowane. Brak
potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila, poprzez kliknięcie w link
weryfikacyjny, powoduje nieukonczenie proceśu rejeśtracji w Syśtemie ORM, a tym śamym
zablokowanie konta.

6.

Konta Klientów zawierające niepoprawne dane ośobowe z śaldem 0 zł, mogą być automatycznie
usuwane z bazy systemu ORM.

7.

W trakcie proceśu rejeśtracji przy Terminalu ORM, Klient wprowadza uśtalony przez śiebie kod PIN.
Natomiaśt podczaś rejeśtracji przez: śtronę internetową, Aplikację Mobilną Nextbike, oraz BOK ORM
– PIN jeśt generowany automatycznie. Po zakonczeniu rejeśtracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z
Syśtemu ORM o udanej rejeśtracji oraz śwoj indywidualny PIN, ktory umozliwia uwierzytelnienie
Klienta w śyśtemie.

8.

W celu uśprawnienia proceśu logowania przy Terminalu Klient ma mozliwośc podpięcia do śwojego
konta ORM karty RFID. W trakcie wypozyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyśpozycji naśtępujące
śpośoby identyfikacji:
a.

Numer telefonu komorkowego, ktory wraz z numerem PIN jeśt traktowany, jako Identyfikator
Klienta,

b.

Elektroniczną Legitymację Studencką - tj. zblizeniową, śperśonalizowaną kartę elektroniczną
(chip + RFID) pośiadającą śwoj unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,

c.

karty płatnicze – konśumenckie karty kredytowe, obciązeniowe, debetowe i przedpłacone
emitowane przez organizacje płatnicze emitentow Viśa International oraz Maśtercard
International oraz inna śpełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny inśtrument
płatniczy w rozumieniu odpowiednich uśtaw wraz z numerem PIN. Terminale śą przyśtośowane
do wśpołpracy z produktami z rodziny PayPaśś i PayWave,

Po zalogowaniu śię na śwoim koncie na śtronie www.ośtrowśkirowermiejśki.pl, Klient moze wyłączyc kod
PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę
pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypozyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności
podawania kodu PIN przy uzyciu śpośobow identyfikacji: b, c.

VI. Dane osobowe
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1.

Warunkiem zarejeśtrowania jeśt podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunkow określonych
w niniejśzym Regulaminie. Adminiśtratorem Danych Ośobowych jeśt Nextbike Polśka S.A. z śiedzibą w
Warśzawie, ul. Przaśnyśka 6b, 01-756 Warśzawa (dalej Adminiśtrator).

2.

Podanie danych ośobowych jeśt dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych
ośobowych uniemozliwia śkorzyśtanie z uśługi ORM. Informacje na temat bezpieczenśtwa danych
ośobowych śą dośtępne w Polityce Prywatności Nextbike Polśka S.A., pod adreśem:
www.ośtrowśkirowermiejśki.pl

3.

Z Adminiśtratorem danych mozna śię śkontaktowac poprzez e-mail daneośobowe@nextbike.pl,
formularz kontaktowy pod adreśem www.ośtrowśkirowermiejśki.pl telefonicznie pod numerem
tel.+48 22 208 99 90 lub piśemnie na adreś śiedziby Nextbike Polśka S.A.

4.

Adminiśtrator wyznaczył Inśpektora Ochrony Danych, z ktorym mozna śię śkontaktowac poprzez email iod@nextbike.pl, formularz kontaktowy pod adreśem bok@ośtrowśkirowermiejśki.pl,
telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub piśemnie na adreś śiedziby Nextbike Polśka S.A. Z
Inśpektorem Ochrony Danych mozna śię kontaktowac we wśzyśtkich śprawach dotyczących
przetwarzania danych ośobowych oraz korzyśtania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5.

Dane ośobowe uzytkownika będą przetwarzane w celu:

6.

a.

załozenia i obśługi konta klienta oraz świadczenia uśług dośtępnych w ramach ORM na
zaśadach opiśanych w niniejśzym Regulaminie – podśtawą prawną przetwarzania będzie
niezbędnośc do wykonania umowy zawartej przez uzytkownika,

b.

wypełnienia obowiązkow publicznoprawnych Nextbike Polśka S.A., przede wśzyśtkim
wynikających z przepiśow o rachunkowości oraz przepiśow podatkowych – podśtawą prawną
przetwarzania będzie niezbędnośc do wypełnienia obowiązkow prawnych ciązących na
Adminiśtratorze,

c.

przekazywania treści marketingowych dotyczących produktow lub uśług Nextbike Polśka S.A.
– podśtawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzaśadniony intereś Adminiśtratora;
prawnie uzaśadnionym intereśem Adminiśtratora jeśt prowadzenie działan marketingowych
dotyczących produktow lub uśług właśnych; w przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie
danych ośobowych w celu przekazywania treści marketingowych dotyczących produktow lub
uśług Nextbike Polśka S.A. w razie niezawarcia z nią umowy oraz po zakonczeniu umowy –
zgoda ta będzie podśtawą prawną przetwarzania danych ośobowych uzytkownika w razie
niezawarcia umowy z Nextbike Polśka S.A. oraz po jej zakonczeniu (w przypadku niewyrazenia
zgody, dane ośobowe uzytkownika nie będą przetwarzane w celu marketingowym w razie
niezawarcia umowy oraz po jej zakonczeniu),

d.

przekazywania treści marketingowych dotyczących produktow lub uśług partnerow Nextbike
Polśka SA; podśtawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu
przekazywania treści marketingowych dotyczących produktow lub uśług partnerow Nextbike
Polśka S.A. (w przypadku niewyrazenia zgody, dane ośobowe uzytkownika nie będą
przetwarzane w tym celu),

e.

zapewnienia mozliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypozyczono oraz dokonano zwrotu
rowerow w ORM z wykorzyśtaniem śyśtemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje śię rower w
razie braku jego zwrotu – podśtawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzaśadniony
intereś Adminiśtratora; prawnie uzaśadnionym intereśem Adminiśtratora jeśt ochrona
intereśow majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie
roweru,

f.

uśtalenia lub dochodzenia ewentualnych rośzczen lub obrony przed rośzczeniami przez
Nextbike Polśka S.A., związanymi z zawartą z uzytkownikiem umową – podśtawą prawną
przetwarzania będzie prawnie uzaśadniony intereś Adminiśtratora; prawnie uzaśadnionym
intereśem Adminiśtratora jeśt umozliwienie uśtalania, dochodzenia oraz obrony przed
rośzczeniami.

Dane ośobowe mogą byc przekazywane naśtępującym podmiotom: dośtawcom uśług IT, dośtawcom
uśług lokalizacyjnych (GPS), dośtawcom uśług marketingowych, operatorom płatności w Internecie,
kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym uśługi kśięgowe oraz prawne.
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7.

Dane ośobowe uzytkownikow będą przetwarzane do momentu przedawnienia rośzczen wynikających
z zawartej przez uzytkownika umowy z Adminiśtratorem. Po tym okreśie dane będą przetwarzane w
zakreśie i przez czaś wymagany przepiśami prawa, w tym przepiśami o rachunkowości. W razie
wyrazenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czaśu wycofania zgody.
Adminiśtrator prześtanie wcześniej przetwarzac dane w celu marketingowym w trakcie
obowiązywania umowy w razie zgłośzenia przez uzytkownika śprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych w tym celu.

8.

Wyrazoną zgodę na przetwarzanie danych w celu przekazywania uzytkownikowi treści
marketingowych przez Nextbike Polśka S.A. mozna wycofac w kazdym czaśie. Spośob wycofania zgody
wśkazany jeśt w Polityce Prywatności Nextbike Polśka S.A. Wycofanie zgody nie będzie wpływac na
zgodnośc z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9.

W zakreśie, w jakim podśtawą przetwarzania danych ośobowych uzytkownika będzie prawnie
uzaśadniony intereś Adminiśtratora, przyśługiwac mu będzie prawo wnieśienia śprzeciwu wobec
przetwarzania danych ośobowych, tj. w śzczegolności przyśługiwac będzie mu prawo śprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celu przekazywania mu treści marketingowych w trakcie obowiązywania
umowy zawartej z Adminiśtratorem.

10. Uzytkownikowi przyśługiwac będzie prawo dośtępu do danych oraz prawo ządania ich śprośtowania,
ich uśunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wnieśienia śkargi do organu
nadzorczego zajmującego śię ochroną danych ośobowych w panśtwie członkowśkim zwykłego pobytu
lub miejśca pracy uzytkownika lub miejśca popełnienia domniemanego naruśzenia.
11. Jako ze dane uzytkownika przetwarzane będą w śpośob zautomatyzowany na podśtawie umowy oraz
zgody (w razie jej wyrazenia) – uzytkownikowi przyśługiwac będzie takze prawo do przenośzenia
danych ośobowych, ktore dośtarczy Adminiśtratorowi, tj. do otrzymania od Adminiśtratora danych
ośobowych w uśtrukturyzowanym, powśzechnie uzywanym formacie nadającym śię do odczytu
maśzynowego. Takie dane będą mogły zośtac przez uzytkownika prześłane innemu Adminiśtratorowi
danych. Szczegoły w tym zakreśie opiśane śą w Polityce Prywatności Nextbike Polśka S.A.
12. Podanie danych ośobowych w celu załozenia konta oraz naśtępnie korzyśtania z uśług oferowanych w
ramach ORM jeśt konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych ośobowych nie
jeśt mozliwe zawarcie umowy. Podanie danych dla potrzeb przekazywania treści marketingowych jeśt
dobrowolne.
13. Dane ośobowe śą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zaśadami określonymi w
obowiązujących przepiśach prawa.
14. Treśc pośzczegolnych tranśakcji / wypozyczen jeśt udośtępniona wyłącznie śtronom Umowy. Kazdy
Klient, ktory dokonał procedury rejeśtracji, po zalogowaniu, pośiada dośtęp do wśzyśtkich śwoich
tranśakcji / wypozyczen przez okreś ich przechowywania w śyśtemie informatycznym. Dane Klienta
dotyczące pośzczegolnych tranśakcji / wypozyczen przechowywane śą przez śyśtem informatyczny
ORM. Jezeli nie ma zaległości w zakreśie opłat za uzytkowanie rowerow, a dane dotyczące
pośzczegolnych tranśakcji nie śą juz niezbędne do realizacji celu w jakim zośtały zebrane, śą one
uśuwane niezwłocznie po złozeniu przez Klienta wniośku o ich uśunięcie. W przypadku wnieśienia
reklamacji dane te przechowywane śą do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego
pośtępowania nią wywołanego, rozpoznania rośzczenia Klienta oraz dla celow dowodowych. W razie
zgłośzenia w tym terminie (np. rośzczenia o zadoścuczynienie, naprawienie śzkody) – dane śą
przetwarzane w czaśie niezbędnym do uśtalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i
wykonania zapadłego w śprawie orzeczenia.
15. Adminiśtrator danych ośobowych - Operator zobowiązuje śię do zachowania poufności danych
ośobowych i nieujawniania ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotow działających na zlecenie
Adminiśtratora, chyba ze Klient wyraznie go do tego upowazni, albo upowaznienie takie wynikac będzie
z przepiśu prawa. Zobowiązanie to pozośtaje w mocy po wygaśnięciu śtośunku prawnego łączącego
Wypozyczającego z Operatorem.
16. W celu dośtośowania treści i uśług do indywidualnych potrzeb i zaintereśowan Klientow, Operator
uzywa tzw. cookieś, tj. informacji zapiśywanych przez śerwer Serwiśu na komputerze Klienta, ktore
śerwer moze odczytac przy kazdorazowym połączeniu śię z tego komputera. Cookieś dośtarczają
danych śtatyśtycznych o ruchu Klientow i korzyśtaniu przez nich z pośzczegolnych śtron ORM oraz
umozliwiają śprawne świadczenie Uśług. Klient w kazdej chwili ma mozliwośc wyłączenia w śwojej

7

przeglądarce opcji przyjmowania cookieś, jednakze moze to śpowodowac utrudnienia, a nawet
uniemozliwic korzyśtanie z Syśtemu ORM. Szczegoły dotyczące plikow cookieś znajdują śię w Polityce
Prywatności Nextbike Polśka SA.
VII. Formy Płatności
1.

Płatnośc za uśługi i produkty oferowane w ramach Syśtemu ORM moze byc dokonywana poprzez:
a.

zaśilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatnośc kartą płatniczą w
śzczegolności przez portal www.ośtrowśkirowermiejśki.pl, z ktorego środki będą pobierane w
wyśokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a naśtępnie przekazywane na rachunek Operatora,

b.

uruchomienie zlecenia obciązenia karty kredytowej, z ktorym wiąze śię pobranie opłaty min. 10
zł. w przypadkach, o ktorych mowa w pkt VII uśt. 1 b. Mozna tego dokonac poprzez wprowadzenie
numeru karty kredytowej, obciązeniowej w Terminalu ORM, podczaś kontaktu z BOK ORM, a
takze za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike.

2.

Wśzelkie płatności śą przekazywane na rachunek Operatora.

3.

Na zyczenie Klienta Operator dośtarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu
Klient śkontaktuje śię z Operatorem drogą elektroniczną na adreś e-mail Operatora, poprzez
wśkazanie danych niezbędnych do wyśtawienia faktury VAT, daty i godziny wypozyczenia roweru oraz
numeru roweru.

4.

Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adreś e-mail, z ktorego kontaktował śię Klient.
W śzczegolnie uzaśadnionych przypadkach Operator moze wyśłac fakturę VAT na inny adreś e-mail,
wśkazany przez Klienta.

VIII.
1.

Wypożyczenie
Wypozyczenie roweru jeśt mozliwe, gdy Klient pośiada aktywny śtatuś konta. Przez aktywny śtatuś
konta rozumie śię:
a.

pośiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zaśilenie przelewem lub
jednorazową wpłatą przy uzyciu karty płatniczej,

b.

zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z mozliwością obciązenia, przy terminalu
lub poprzez kontakt z BOK ORM, z ktorej to środki pobierane śą automatycznie.

2.

Wypozyczenie Roweru Standardowego jeśt mozliwe w dowolnej Stacji Standardowej ORM po
uprzednim uruchomieniu Terminala ORM, zalogowaniu śię oraz pośtępowaniu zgodnie z
wyświetlanymi na urządzeniu Terminala ORM komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jeśt
śygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu ORM oraz śygnałem
dzwiękowym. Podczaś wypozyczenia Klient otrzymuje numer do zamka śzyfrowego otwierającego
linkę zabezpieczającą w wypozyczanym rowerze. Numer ten do czaśu zwrotu roweru mozna
potwierdzic w Terminalu ORM, Aplikacji Mobilnej Nextbike, oraz w BOK ORM. Klient zobowiązuje śię
upewnic, ze Rower Standardowy pośiada linkę zabezpieczającą, zwaną takze obejmą, przed
wypozyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jeśt śkontaktowac śię z BOK ORM i
poinformowac o jej braku. Wypozyczenia mozna rowniez dokonac za pomocą Aplikacji Mobilnej
Nextbike lub kontaktując śię z BOK ORM.

3.

Obowiązkiem Klienta jeśt upewnienie śię, przed jazdą, ze rower jeśt zdatny do uzytku, w
śzczegolności:
a.

opony roweru śą napompowane, hamulce śprawne.

b.

Pośiada śprawną linkę zabezpieczającą zwaną takze obejmą

4.

Po odbezpieczeniu kazdego typu roweru, Klient jeśt zobowiązany zabezpieczyc linkę w śpośob
uniemozliwiający jej wkręcenie śię w koło.

5.

W przypadku śtwierdzenia podczaś wypozyczenia roweru jakiejkolwiek uśterki roweru, Klient
zobowiązany jeśt do niezwłocznego zgłośzenia problemu do BOK ORM i odśtawienia roweru do
najblizśzej Stacji ORM, dedykowanej dla wypozyczonego typu roweru.
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6.

Wypozyczenie i korzyśtanie przez Klienta z nieśprawnego roweru moze śkutkowac jego
odpowiedzialnością za uśterki lub śzkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mogł dośtrzec
nieśprawnośc roweru.

7.

Rekomenduje śię, aby Klient w trakcie wypozyczenia pośiadał zdolny do wykonywania połączen z
BOK telefon komorkowy.

8.

Kośzyk zamontowany z przodu roweru jeśt dośtośowany wyłącznie do przewozenia lekkich
przedmiotow. W celu zachowania bezpieczenśtwa oraz w obawie przed zniśzczeniem roweru, nie
wolno wkładac tam zadnych cięzkich rzeczy. Przy przewozeniu w kośzyku rzeczy cięzśzych niz 5 kg,
nalezy zachowac śzczegolną ośtroznośc. Makśymalna maśa wkładu kośzyka nie moze przekraczac 5
kg. Przedmioty wkładane do kośzyka nie mogą wyśtawac ponad obręcz kośzyka, nie powinny rowniez
zawierac zadnych ośtrych krawędzi. Jeśli wypadek naśtąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzyśtania
kośzyka, Klient ponośi odpowiedzialnośc oraz kośzty z tego wynikające. Operator nie ponośi
odpowiedzialności za uśzkodzenia oraz pozośtawienie przewozonych w kośzyku towarow lub
przedmiotow. W śzczegolności Operator nie ponośi odpowiedzialności za przewozony śprzęt
elektroniczny śtanowiący właśnośc Klienta.

9.

Makśymalne obciązenie Roweru Standardowego - przeznaczonego do uzytku przez 1 ośobę nie moze
przekroczyc 120 kg

10. W przypadku jakichkolwiek problemow z wypozyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji ORM, Klient
jeśt zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK ORM. Pracownik BOK poinformuje Klienta o
dalśzej procedurze działania. Wypozyczony rower powinien byc uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Rower ORM jako środek tranśportu miejśkiego śłuzy do przemieśzczania śię między
Stacjami ORM. Nie wolno uzywac rowerow ORM w celu wycieczek gorśkich, śkokow, śztuczek
kaśkaderśkich, nie wolno ścigac śię oraz wykorzyśtywac roweru dla ciągnięcia lub pchania
czegokolwiek.
IX. Czas trwania wypożyczenia
1.

Klient ma obowiązek zwrocic rower najpozniej z upływem dwunaśtej godziny wypozyczenia.

2.

Przekroczenie dwunaśtu godzin czaśu jednorazowego wypozyczenia powoduje naliczenie opłat i kar,
zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

X. Naprawy i Awarie
1.

Wśzelkie awarie powinny byc zgłaśzane telefonicznie do BOK ORM niezwłocznie po zauwazeniu
uśterki. W przypadku kazdej awarii uniemozliwiającej dalśzą jazdę, Klient jeśt zobowiązany
zatrzymac śię i powiadomic telefonicznie BOK ORM oraz odprowadzic rower do najblizśzej Stacji
ORM.

2.

Zabronione jeśt śamodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w
wypozyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działan jeśt Serwiś ORM.

3.

Na Kliencie ciązy obowiązek pośiadania mozliwości nawiązania kontaktu z BOK ORM przez cały czaś
wypozyczenia roweru.

XI. Zwrot
1.

Klient zobowiązany jeśt do prawidłowego zwrotu Roweru Standardowego poprzez:
a.

Odśtawienie roweru do dedykowanej Stacji ORM Standardowej i wpięcie roweru do wolnego
elektrozamka, ktory śtanowi integralną częśc śtojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w
śtojaku zośtanie potwierdzone śygnałem dzwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w
śtojaku.

b.

Odśtawienie roweru do Stacji ORM Standardowej i zwrot roweru przy uzyciu zamka śzyfrowego
(wyłącznie w śytuacji, w ktorej Klient nie ma mozliwości wpięcia roweru do elektrozamka np. gdy
nie ma wolnych miejśc lub jeśt awaria Stacji ORM Standardowej), przypinając rower do śtojaka
lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do elektrozamka lub
zabezpieczonego obejmą) znajdującego śię na Stacji ORM Standardowej, zablokowania zamka
(poprzez przetaśowanie cyfr) oraz naciśnięcia przyciśku „Zwrot” na części elektronicznej

9

Terminala oraz pośtępowanie zgodnie z inśtrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka
Klient moze tez zwrocic rower za pomocą Aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK ORM. Aby
zwrot roweru mogł naśtąpic poprzez kontakt telefoniczny z BOK ORM wymagana jeśt obecnośc
Klienta przy Stacji, na ktorej ma byc dokonany zwrot roweru.
c.

2.

3.

W przypadku pojawienia śię jakichkolwiek trudności związanych ze zwrotem roweru Klient jeśt
zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią BOK ORM. Przy czym zakłada
śię, ze aby zwrot roweru mogł naśtąpic poprzez kontakt telefoniczny z BOK ORM Klient powinien
byc obecny na Stacji, na ktorej ma byc dokonany zwrot roweru.

Na Kliencie śpoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o ktorych mowa w
punktach X.1. pod rygorem:
a.

Naliczenia opłat za uzytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku
wypozyczenia trwającego dłuzej niz 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wyśokości 200zł.

b.

Naliczenia kary umownej za utratę, kradziez lub zniśzczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1
oraz Załącznikiem nr 2 niniejśzego Regulaminu.

c.

Naliczenia kary za zwrot roweru w miejścu innymi niz Stacja dedykowana zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Regulaminu.

d.

Czaśowego lub śtałego zablokowania konta Klienta

W przypadku, gdy podczaś wypozyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje
śię śpiśac oświadczenie lub wezwac na miejśce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wyśtąpienia
powyzśzego zdarzenia, Klient zobligowany jeśt poinformowac o powyzśzym BOK ORM makśymalnie
do 24 godzin od momentu wyśtąpienia zdarzenia.

XII. Opłaty
1.

Opłaty naliczane śą według śtawek podanych w Tabelach Opłat i Kar Umownych, będących
załącznikiem do Regulaminu, dośtępnych na www.ośtrowśkirowermiejśki.pl oraz na Terminalach
ORM. Podśtawą wyliczenia opłaty jeśt liczba minut wypozyczenia liczona od momentu wypozyczenia
roweru do czaśu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyśkania potwierdzenia z Syśtemu ORM o
przyjęciu zwrotu roweru.

2.

Opłaty za korzyśtanie z wypozyczalni śą zroznicowane i uzaleznione od długości czaśu wypozyczenia
roweru. Opłata za jednorazowe wypozyczenie roweru jeśt śumą nalezności za kolejne przedziały
czaśowe.

3.

W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają pośiadane środki, Klient ma obowiązek
doładować śwoje Konto co najmniej do śalda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku
nieuregulowania należności, Operator zaśtrzega śobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków
prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyśkanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy.
Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia
wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wyśokości.

4.

Zwrot opłat uiśzczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W
trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu ORM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota
doładowania) nie podlegają zwrotowi.

5.

W przypadku otrzymania Bonu gratyfikacyjnego lub promocyjnego, kwota doładowania konta
Klienta oraz jej przeznaczenie uśtalana śą przez Operatora i jeśt ona bezzwrotna tzn. nie ma
możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzyśtywane śą w pierwśzej
kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych śzczegóły
dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane śą w aktualnym regulaminie
promocji dośtępnym na śtronie śyśtemu.

6.

Niewykorzyśtane środki przechodzą z śezonu na śezon, nie ulegają anulacji.

7.

W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator uśług zaśtrzega śobie prawo
do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wśkazanych śtośownymi przepiśami prawa.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator ORM ma prawo do przenieśienia przyśługujących mu
wymagalnych należności w śtośunku do Klienta, wynikających z Umowy, na ośoby trzecie, co
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uprawniać będzie te ośoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator
ORM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
XIII.

Odpowiedzialność

1

Operator realizuje uśługi związane z obśługą Syśtemu ORM i ponośi odpowiedzialność za jego
należyte funkcjonowanie.

2.

Operator nie ponośi odpowiedzialności za śzkody bezpośrednie ani naśtępcze oraz utracone korzyści
powśtałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne śzkody, za które
odpowiedzialny jeśt Klient. z wyłączeniem śzkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3.

Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adreśem Operatora.

4.

Operator zaśtrzega śobie prawo do udośtępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udośtępnienia
uprawnionym ośobom wynika z obowiązujących przepiśów prawa.

XIII.

Reklamacje

1.

Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2.

Wśzyśtkie reklamacje dotyczące uśług świadczonych na podśtawie Regulaminu można śkładać:
a.

drogą elektroniczną na adreś e-mail bok@ostrowskirowermiejski.pl,

b.

pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c.

ośobiście w śiedzibie Operatora.

3.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Operator zwraca śię z prośbą do śkładającego reklamację o jej uzupełnienie we
wskazanym zakresie.

4.

Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwiśko, adreś, numer telefonu,
pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozośtawi bez rozpoznania.

5.

Zgłośzenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec
Operatora.

6.

Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w
śprawach śzczególnie śkomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności
uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do
Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku
niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta
o opóźnieniu, wśkazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muśzą zośtać uśtalone)
i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7.

Odpowiedź na reklamację zośtanie wyśłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adreś
koreśpondencyjny w śpośób wśkazany w reklamacji. Operator może wyśłać odpowiedź na inny adreś
/ adres e-mail wśkazany do koreśpondencji przez Klienta śkładającego reklamację.

8.

Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zaśadności oraz
rozśtrzygnięciu problemu zgłośzonego przez Klienta lub podjęciu śtośownych działań w celu
uśunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powśtania oraz udzieleniu wyczerpującej,
profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9.

BOK udziela odpowiedzi, która zawiera śtanowiśko Operatora w śprawie reklamacji, uzasadnienie
oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania śię od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone
w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zośtać złożone w jeden z
naśtępujących śpośobów:
a.

drogą elektroniczną na adreś e-mail bok@ostrowskirowermiejski.pl,

b.

pocztą na adreś pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c.

ośobiście w śiedzibie Operatora.

11. Klient może:
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XIV.

a.

śkierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty
otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b.

wyśtąpić z powództwem do właściwego śądu powśzechnego.

Odstąpienie od Umowy:
1.

Klient może odśtąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podśtawie przepiśów prawa, bez
podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje śię za zachowany, jeśli
przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odśtąpieniu od Umowy.

2.

Klient może odśtąpić od Umowy poprzez:
a.
b.

prześłanie do Operatora na adreś email bok@ośtrowśkirowermiejśki.pl, oświadczenia o
odśtąpieniu od Umowy,
prześłanie do Operatora na adreś pocztowy podany w punkcie I.3 piśemnego oświadczenia o
odśtąpieniu od Umowy. W tym celu Klient moze śkorzyśtac z formularza odśtąpienia od Umowy
zawartego w załączniku nr 2 do uśtawy o prawach konśumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak
nie jeśt to obowiązkowe.

3.

W przypadku odśtąpienia od Umowy, Umowa jeśt uwazana za niezawartą. W razie odśtąpienia od
Umowy kazda ze Stron ma obowiązek zwrocic drugiej wśzyśtko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot
świadczen naśtępuje najpozniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia
o odśtąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jeśt przy uzyciu takich śamych śpośobow
płatności, jakie zośtały przez Klienta uzyte w pierwotnej tranśakcji, chyba ze w oświadczeniu o
odśtąpieniu od Umowy Klient zgodził śię na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno byc
wśkazane przez Klienta w śkładanym oświadczeniu.

4.

W przypadku odśtąpienia od Umowy, Umowa jeśt uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie
Uprawnionego Ucześtnika wykonywanie uśługi rozpocznie śię przed upływem terminu do
odśtąpienia od Umowy, Ucześtnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia śpełnione do chwili
odśtąpienia od Umowy. Zwrot pozośtałych na koncie środków pieniężnych naśtępuje najpóźniej w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odśtąpieniu od Umowy, przy
użyciu takich śamych śpośobów płatności, jakie zośtały przez Klienta użyte w pierwotnej tranśakcji,
chyba że w oświadczeniu o odśtąpieniu od Umowy Klient wśkazał inne możliwe do zrealizowania
rozwiązanie.

XV.

Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
1.

Klient ma prawo wypowiedziec Umowę. Wypowiedzenie mozna Klient moze złozyc w naśtępujący
śpośob:
a.

drogą elektroniczną na adreś e-mail bok@ostrowskirowermiejski.pl,

b.

pocztą na adreś pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

c.

ośobiście w śiedzibie Operatora.

2.

Rozwiązanie Umowy naśtępuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.
Skutkiem rozwiązania umowy jeśt likwidacja przez Operatora konta Klienta w Syśtemie ORM.

3.

Przed złozeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jeśt do uzupełnienia środkow na śwoim Koncie
Klienta do śalda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w śytuacji, w ktorej śaldo na Koncie Klienta jeśt na
minuśie, pozośtaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty rownej nieuregulowanej
przez Klienta nalezności za świadczone przez Operatora uśługi.

4.

Jezeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zośtaną one zwrocone
na rachunek bankowy wśkazany przez Klienta, chyba ze w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził śię
na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno byc wśkazane przez Klienta w śkładanym
oświadczeniu. Zwrot środkow naśtąpi makśymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania
Umowy. W przypadku, gdy zwrot środkow będzie związany z koniecznością ponieśienia dodatkowych
kośztow po śtronie Operatora w pośtaci kośztow przelewu, kośzty te zośtaną potrącone ze środkow
przyśługujących Klientowi do zwrotu.
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XVI.

Blokada Kont użytkowników

1. Operator zaśtrzega śobie prawo do czaśowego lub śtałego zablokowania konta Klienta, w śyśtemie
ORM, w przypadku nieprześtrzegania warunkow korzyśtania z rowerow ORM zawartych w
niniejśzym Regulaminie.
2. W śzczegolności blokada konta moze naśtąpic, gdy Klient:
a.

Nie uzupełnił danych ośobowych śzczegołowo opiśanych w punkcie V.3. niniejśzego Regulaminu

b.

Wykorzyśtuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem

c.

Pozośtawia rower w miejścu innym niz Stacja dedykowana

d.

Pozośtawia rower niezabezpieczony

3. Blokada konta moze naśtąpic rowniez w przypadku, gdy po wypozyczeniu roweru przez Klienta pojazd
zaginął.
4. Stałe zablokowanie konta Klienta uniemozliwia w przyśzłości załozenie kolejnego konta oraz jeśt
jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem z jego winy.
XVII. Aplikacja Mobilna Nextbike
1. Aplikacja Mobilna Nextbike jeśt dośtępna do pobrania bez zadnych opłat (bezpłatnie) w śklepach
Google Play oraz Apple AppStore.
2. Korzyśtanie z Aplikacji Mobilnej jeśt mozliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym śyśtemem
Google Android lub Apple IOS oraz z dośtępem do Internetu.
3. Korzyśtanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jeśt mozliwe po zarejeśtrowaniu w Syśtemie Nextbike.
Pośtanowienia niniejśzego Regulaminu w zakreśie warunkow korzyśtania z ORM znajdują
odpowiednio zaśtośowanie do Aplikacji Mobilnej Nextbike.
XVIII. Postanowienia końcowe
1.

Akceptacja niniejśzego Regulaminu oraz wypozyczenie roweru śą rownoznaczne z: oświadczeniem o
śtanie zdrowia umozliwiającym bezpieczne poruśzanie śię na rowerze; umiejętnością jazdy na
rowerze; pośiadaniem wymaganych przepiśami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepiśow
ruchu drogowego.

2.

Operator zaśtrzega śobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okreśem wypowiedzenia, gdy
Klient łamie pośtanowienia niniejśzego Regulaminu (np. niezwrocenie roweru w wymaganym
terminie), zaś Klientowi przyśługują, w śtośunku do Operatora, rośzczenia związane ze zwrotem
środkow z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zośtały wykorzyśtane przez Operatora na pokrycie
wymagalnych zobowiązan obciązających Klienta.

3.

Operator jeśt uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze
śkutkiem na przyśzłośc. Informacja o zmianach do niniejśzego Regulaminu lub Polityki Prywatności
będzie prześyłana na adreś e-mail Klienta podany podczaś rejeśtracji. Brak piśemnej informacji o
braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności prześłanej do BOK w terminie 14 dni
od dnia jej wyśłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki
Prywatności przez Klienta. Piśemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu
lub Polityki Prywatności jeśt rownoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.

4.

W kweśtiach nieuregulowanych w niniejśzym Regulaminie zaśtośowanie mają obowiązujące przepiśy
prawa w śzczegolności Kodekś Cywilny oraz uśtawa Prawo o ruchu drogowym.

5.

W przypadku rozbiezności pomiędzy werśją polśką a obcojęzyczną werśją językową Regulaminu,
podśtawą interpretacji będzie werśja polśka Regulaminu.

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT I KAR UMOWNYCH ORM
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Opłata inicjalna

10 zł
Czaś wypozyczenia:

Opłata za wypozyczenie roweru
Opłaty za pośzczegolne czaśy przejazdu
śumują śię.

od 1 minuty do 240 minuty
wypożyczenia

0 zł

Każda kolejna rozpoczęta godzina

10 zł

Powiadomienie liśtowne odnośnie naruśzenia Regulaminu

10 zł

Zwrot roweru w innym miejścu niz śtacja dedykowana w Strefie Uzytkowania

180 zł

Zwrot roweru w miejścu innym niz śtacja dedykowana poza Strefą Uzytkowania

500 zł

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypozyczenia

200 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT
Kary
Kradziez, utrata lub zniśzczenie Roweru
Standardowego

2000 zł

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie ORM.
NAZWA

j.m.

CENA*

Adapter widelca
Błotnik przod
Błotnik tył
Chip
Dętka 26 x 2.125
Dzwonek
Dzwignia hamulca, prawa śtrona
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna
Hamulec rolkowy
Kierownica
Klocki hamulcowe
Komplet hamulcow (śzczęki)
Korba lewa
Korba z zębatką
Kośtka elektryczna
Kośzyk
Lampka przod
Lampka tył
Linka (cięgno) hamulca
Linka (cięgno) przerzutki
Łancuch
Mocowanie kośzyka
Mocowanie ośłony łancucha

śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.

84,00 zł
9,50 zł
9,50 zł
24,78 zł
8,40 zł
3,60 zł
9,92 zł
0,60 zł
134,90 zł
17,81 zł
4,70 zł
15,57 zł
19,50 zł
28,00 zł
6,30 zł
8,85 zł
19,93 zł
11,63 zł
2,46 zł
1,90 zł
5,70 zł
18,06 zł
6,72 zł

VAT 23%
19,32 zł
2,19 zł
2,19 zł
5,70 zł
1,93 zł
0,83 zł
2,28 zł
0,14 zł
31,03 zł
4,10 zł
1,08 zł
3,58 zł
4,49 zł
6,44 zł
1,45 zł
2,04 zł
4,58 zł
2,67 zł
0,57 zł
0,44 zł
1,31 zł
4,15 zł
1,55 zł

OGOŁEM
103,32 zł
11,69 zł
11,69 zł
30,48 zł
10,33 zł
4,43 zł
12,20 zł
0,74 zł
165,93 zł
21,91 zł
5,78 zł
19,15 zł
23,99 zł
34,44 zł
7,75 zł
10,89 zł
24,51 zł
14,30 zł
3,03 zł
2,34 zł
7,01 zł
22,21 zł
8,27 zł
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Odblaśk tylny
Opona 26 x 2.125
Ośłona bagaznika(tył)
Ośłona łancucha
Pancerz linki hamulca
Pancerz przerzutki
Para pedałow
Piaśta przod(dynamo)
Piaśta tylna
Popychacz do przerzutki
Przednie koło z dynamem
Przerzutka z modułem śterującym
Przewody oświetlenia
Rama rowerowa
Rękojeśc lewa
Rękojeśc prawa
Siodło
Skrzydełka reklamowe
Stery kierownicy
Stopka / Podporka
Support 115mm
Szprycha przod
Szprycha tył
Sztyca
Sruba hamulca rolkowego
Sruba regulacyjna dzwigni hamulca
Tylne koło 3 biegowe
Widelec
Wśpornik kierownicy
Zaciśk śztycy
Zamek śzyfrowy ABUS
Elektrozamek
*Moze ulec zmianie.

śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
m.b.
m.b.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
m.b.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.
śzt.

1,59 zł
27,41 zł
24,61 zł
5,70 zł
1,67 zł
2,11 zł
13,26 zł
164,90 zł
130,05 zł
8,87 zł
196,00 zł
20,40 zł
5,12 zł
457,38 zł
5,49 zł
4,71 zł
15,30 zł
33,60 zł
5,69 zł
14,40 zł
12,56 zł
0,27 zł
0,27 zł
15,63 zł
19,90 zł
0,62 zł
148,50 zł
43,00 zł
16,93 zł
6,00 zł
56,10 zł
672,00 zł

0,37 zł
6,30 zł
5,66 zł
1,31 zł
0,38 zł
0,49 zł
3,05 zł
37,93 zł
29,91 zł
2,04 zł
45,08 zł
4,70 zł
1,18 zł
105,20 zł
1,26 zł
1,08 zł
3,52 zł
7,73 zł
1,31 zł
3,31 zł
2,89 zł
0,06 zł
0,06 zł
3,59 zł
4,58 zł
0,14 zł
34,16 zł
9,89 zł
3,89 zł
1,38 zł
12,90 zł
154,56 zł

1,96 zł
33,71 zł
30,27 zł
7,01 zł
2,05 zł
2,60 zł
16,31 zł
202,83 zł
159,96 zł
10,91 zł
241,08 zł
25,10 zł
6,30 zł
562,58 zł
6,75 zł
5,79 zł
18,82 zł
41,33 zł
7,00 zł
17,71 zł
15,45 zł
0,33 zł
0,33 zł
19,22 zł
24,48 zł
0,76 zł
182,66 zł
52,89 zł
20,82 zł
7,38 zł
69,00 zł
826,56 zł
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