REGULAMIN NAJMU MOTOŁÓDEK
§1
Wynajmujący
1.

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usługi wynajmu motołódek („najem”).

2.

Najem świadczony jest przez KPT. ORCZYKOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy
ul. Długa 44/50 lok 707 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000775937, NIP
5252783234, REGON 382786680 zwaną Wynajmujący

3. Kontakt do wynajmującego: www.motolodki.pl; e-mail: biuro@motolodki.pl, tel +48. 884 204 900.
§2
Najemca
1.

Korzystającym z najmu może być osoba fizyczna („Klient”/”Najemca”), która ukończyła 18 lat, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, posiada ważny dowód osobisty lub paszport. W przypadku
obcokrajowca spoza obszaru Unii Europejskiej musi on posiadać ważny paszport.

2.

Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą
powyższe kryteria z ust. 1.

3.

Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia
niespełnienia przez najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu jako upoważnioną do eksploatacji
przedmiotu najmu, wymogów wskazanych w niniejszych ustępach wynajmujący będzie uprawniony do
wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

4.

Motołódka może być kierowana przez osobę spełniającą wymogi określone w ust 5 i 6, wymienioną w
umowie najmu jako osoba sterująca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do do
eksploatacji przedmiotu najmu. Wynajęta motołódka nie może być podnajęta lub odstąpiona innej osobie do
używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Motołódka nie może także zostać oddana przez
Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako osoba upoważniona do eksploatacji
przedmiotu najmu.

5.

Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do eksploatacji przedmiotu najmu może
nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą
osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

6.

Najemca lub inna osoba upoważniona do eksploatacji przedmiotu najmu powinna posiadać stosowne
uprawnienia do prowadzenia sprzętu wodnego, o ile są one wymagane prawem.
§3
Przedmiot najmu/Rezerwacja/ Informacja

1.

Przedmiotem najmu jest łódka Kontra 350 wraz z silnikiem yamaha o mocy 13,5 kW („przedmiot najmu”/
„motołódka”).
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2.

Wraz z rezerwacją przedmiotu najmu najemca może dokonać rezerwacji opcji dodatkowych, na które
składają się pakiet piknikowy lub pakiet plażowy lub przyczepa transportowa, a także inne elementy o ile są
oferowane i wskazane w cenniku dostępnym na stronie www.motolodki.pl.

3.

Przedmiot najmu może zostać najęty na czas oznaczony w systemie godzinowym lub na umówiony czas w
tym na cały dzień, całą noc lub na pełne doby.

4. Rezerwacja przedmiotu najmu dokonywana jest poprzez stronę internetową www.motolodki.pl lub aplikację
mobilną, o ile wynajmujący ją udostępnił.
5.

Poprzez formularz rezerwacyjny najemca określa termin początku najmu i czas trwania najmu oraz
dodatkowe opcje, o ile są dostępne.

6.

Warunkiem przyjęcia rezerwacji przez wynajmującego jest:
1) Wypełnienie formularza rezerwacyjnego który posiada pola obowiązkowe,
2) Zaakceptowanie przez klienta obowiązujących u wynajmującego warunków najmu w tym regulaminu i
cennika oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
3) Wyrażenie przez klienta w formularzu rezerwacyjnym zgody na obciążenie jego karty kredytowej
płatnością na poczet czynszu najmu w wysokości lub pełną kwotą czynszu najmu i faktyczne
obciążenie jego karty ww. kwotą lub jej uiszczenie przelewem na rachunek wynajmującego wskazany
na stronie internetowej wynajmującego.

7.

Prawidłowo dokonana rezerwacja potwierdzona będzie stosownym e-mailem wygenerowanym przez system
rezerwacyjny z potwierdzenie zawarcia umowy i przesłanym na adres podany przez najemcę w formularzu..

8. Informacje związane z usługą w tym w szczególności cennik, dostępność przedmiotu najmu, godziny
wydania i zdania przedmiotu najmu można uzyskać na stronie internetowej www.motolodki.pl.
9.

Najemca może złożyć reklamacje na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub nr telefonu i email
podany na stronie www.motolodki.pl.

10. Wynajmujący zastrzega, że dostępność przedmiotu najmu określona na stronie internetowej i w okienku
dostępności przedmiotu najmu może się różnić od stanu faktycznego w związku z działaniem systemu
rezerrwacyjnego w trybie on-line i potwierdzeniem rezerwacji jest e-mail z potwierdzeniem dokonania
rezeerwacji.
§4
Odpowiedzialność Wynajmującego
1.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w
przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty portowe oraz mandaty) nałożone z winy
najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu.

2.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia
odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub jakąkolwiek osobę
sterującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

3.

W razie udostępnienia przez najemcę przedmiotu najmu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych
w § 2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do eksploatacji przedmiotu najmu
lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił wynajmujący, wynajmujący może zatrzymać wpłaconą
przez najemcę kaucję.
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§5
Płatności/Kary umowne
1.

Wysokość opłaty za wynajem („czynsz najmu”) przedmiotu najmu określana jest w chwili rozpoczęcia
wynajmu i zależy od zastosowanej taryfy i usług dodatkowych wybranych przez najemcę w momencie
rezerwacji lub w momencie rozpoczęcia najmu z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu.

2.

Wynajmujący zastrzega, że w przypadku niezaznaczenia przez najemcę w formularzu najmu na stronie
internetowej wynajmującego dodatkowych opcji (np. pakietu piknikowego, pakietu plażowego itp.) będą
one dostępne dla najemcy jedynie w przypadku posiadania ich na stanie przez wynajmującego w momencie
najmu. W takim przypadku najemca nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do
wynajmującego o dołączenie dodatkowych opcji do najmu.

3.

Klient zobowiązany jest najpóźniej w momencie odbioru przedmiotu najmu wpłacić kaucję, w wysokości
podanej w cenniku dostępnym na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2. Możliwe jest opłacenie
kaucji gotówką podczas odbioru łodzi.

4.

W przypadku zwrotu przedmiotu najmu poza wyznaczonymi godzinami będzie pobierana dodatkowa opłata
zgodnie z cennikiem. W przypadku przekroczenia czasu najmu ponad okres na jaki została ona zawarta bez
wcześniejszego uzgodnienia tego z Wynajmującym powoduje oprócz utraty kaucji, naliczenie kary
umownej i obowiązek jej zapłaty przez najemcę na rzecz wynajmującego w wysokości podwójnej wartości
wynajmu za każdy kolejny rozpoczęty okres najmu na jaki został zawarty ( godzina , doba, dzień, noc)
wykraczający poza okres najmu wymieniony w umowie.

5. Płatność można wykonać za pomocą płatności elektronicznych przy pomocy karty kredytowej lub przy
pomocy przelewu tradycyjnego. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem Dotpay.pl. Informacja o możliwych formach płatności dostępna jest na stronie
www.motolodki.pl
6.

W przypadku płatności kartą kredytową, wynajmujący dokona autoryzacji karty przed rozpoczęciem
wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu, powiększonego o dodatkowe opłaty jakie mogą
wystąpić w trakcie jego trwania. Rachunek okazanej karty kredytowej zostanie obciążony całkowitym
kosztem wynajmu w chwili jego zakończenia, o ile strony nie uzgodnią innej formy płatności.

7.

Przy płatnościach kartami, kredytowymi, przy transakcji preautoryzacjnej, klient zgadza się na dokonanie
transakcji bez fizycznego udziału karty. Transakcje takie mogą obejmować wyłącznie nie objęte opłatą za
najem dodatkowe opłaty za zużyte paliwo lub mandaty karne za naruszenie przepisów prawa w tym zasad
poruszania się po śródlądowych drogach wodnych, naprawę uszkodzonej motołódki nie objętą
ubezpieczeniem, udział własny w przypadku utraty motołódki lub naprawy uszkodzonej motołódki objęte
ubezpieczeniem jednak suma tych opłat nie może przekroczyć wysokości kaucji za motołódkę
zaakceptowanej przez posiadacza karty.

8.

Niezależnie od opłat określonych w ust.7. powyżej przekroczenie czasu najmu ponad okres na jaki została
ona zawarta bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Wynajmującym powoduje oprócz utraty kaucji,
naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości wynajmu za każdy kolejny rozpoczęty okres
( godzina , doba, dzień, noc) wykraczający poza okres najmu wymieniony w umowie.
§6
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Obowiązki Najemcy
1.

Najemca zobowiązany jest do:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym o żegludze śródlądowej lub innych przepisów
dotyczących bezpiecznego zachowania się na wodzie, a w przypadku brak takich przepisów do
odpowiedniego i odpowiedzianego zachowywania się i przestrzegania ogólnie przyjętych norm w tym
zakresie.
2) korzystania ze sprzętu w kamizelce ratunkowej oraz sprawowania szczególnej pieczy nad osobami
małoletnimi lub niesamodzielnymi znajdującymi się na pokładzie i będącymi pod jego opieką,
3) zabezpieczenia przed wejściem do przedmiotu najmu, wszystkich luźnych części swojej garderoby,
które mogłyby być wciągnięte przez napęd;
4) pływania motołódką w miejscach do tego przeznaczonych;
5) zachowania szczególnej ostrożności i korzystania ze sprzętu w sposób bezpieczny dla siebie i innych
uczestników,
6) stosowania w motołódce rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dokumentacji
technicznej motołódki,
7) Klient zobowiązany jest używać motołódkę z należytą starannością, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
zwrócić motołódkę (zakończyć najem) w takim stanie, w jakim znajdował się w chwili rozpoczęcia
najmu,
8) zabezpieczenia motołódki przed kradzieżą lub przypadkowym uszkodzeniem,
9) przed każdorazowym rozpoczęciem eksploatacji przedmiotu najmu, wykonania standardowej kontroli
sprawności motołódki
10) słuchania poleceń personelu wynajmującego.

2.

Klientowi w szczególności zabrania się:
1) prowadzenia motołódki pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub
powodujących zaburzenia świadomość w tym leków mogących wywołać takie działanie i
utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie pojazdów.
2) przekraczania dopuszczalnej prędkości, wytwarzania fali w miejscu do tego niedozwolonym,.
3) wysiadania z motołódki podczas płynięcia oraz w miejscach do tego niedozwolonych, zatrzymywania
sprzętu w miejscach niedozwolonych
4) potrącania pojazdów innych uczestników korzystających z akwenu,
5) wykonywania manewrów mogących stanowić zagrożenie dla osób trzecich w tym dla żeglugi
śródlądowej, a także w sposób mogący narazić na niebezpieczeństwo pasażerów jak również osoby
trzecie, a także w sposób mogący wyrządzić szkodę w ich mieniu.
6) dokonywania w motołódce przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jej właściwościami

i

przeznaczeniem bez zgody wynajmującego,
7) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w specyfikacji technicznej
motołódki, niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy,
8) pchania lub holowania innych jednostek pływających, ciągnięcia osób i rzeczy za motołódką, w tym
narciarzy wodnych,
9) korzystania z motołódki poza terytorium Polski,
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10) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować
zabrudzenie w sposób trwały, zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów motołódki,
11) przewożenia środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa,
12) zanieczyszczania środowiska
13) używania motołódki w zawodach, wyścigach, testach, próbach sportowych itp..
3.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 oraz ust. 1 pkt 4,6 -9 najemca traci kaucję za przedmiot najmu.

4.

W przypadku wprowadzenia w przedmiocie najmu przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4
Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz
domagania się zapłaty za utratę wartości przedmiotu najmu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o
których mowa w ust. 2 pkt.4.

5.

Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić wynajmującemu oraz postępować zgodnie z instrukcjami w
przypadku:
1) każdego uszkodzenia, kolizji lub wypadku w czasie, gdy przedmiot najmu był do dyspozycji klienta;
zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 godziny od powzięcia informacji o
zdarzeniu;
2) utraty przedmiotu najmu lub jego wyposażenia, a w przypadku najmu wraz z przyczepą również utratę
przyczepy lub jej wyposażenia,
3) awarii przedmiotu najmu lub zauważanie jakiejkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu a w
przypadku najmu wraz z przyczepą również awarię przyczepy lub zauważanie jakiejkolwiek
nieprawidłowości w jej działaniu.

6.

Jeżeli zauważona usterka, uszkodzenie awaria mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
zabrania się kontynuowania dalszej podróży do czasu jej usunięcia.

7.

W okresie najmu w przypadku kradzieży lub wypadku w tym w szczególności gdy są osoby poszkodowane
Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję, a w uzasadnionych
przypadkach tego wymagających również inne stosowne uprawnione służby ratunkowe.

8.

Jeżeli Klient korzysta z przedmiotu najmu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź prawem, a także gdy z
okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie kradzieży lub przywłaszczenia przedmiotu najmu,
wynajmujący może w trybie natychmiastowym zaprzestać świadczenia najmu, i zakończyć najem, jak
również odebrać przedmiot najmu.

9.

Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu w przypadku, gdy trwa on nieprzerwanie
dłużej niż 24 godziny i nie doszło do skutecznego obciążenia Karty Płatniczej Klienta a zapłata nie została
uiszczona w inny uzgodniony sposób.
§7
Obowiązki Wynajmującego
1.

Wynajmujący wyda klientowi przedmiot najmu w stanie technicznym zdatnym do bezpiecznego
korzystania. Przedmiot najmu będzie posiadał stosowne ubezpieczenie OC. Wraz z motołódką wydane
zostaną środki ratunkowe w ilości wymaganej przepisami prawa.

2.

Wynajmujący udostępnia przedmiot najmu z ilością paliwa nie większą niż 12 litrów, chyba że co
innego wynika z informacji zawartej na stronie rezerwacyjnej lub umowy najmu.

Strona 5 z 8

3.

Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego przedmiotu najmu, w miarę możliwości
lub dostępności sprzętu, zapewni zastępczą motołódkę. Za okres oczekiwania na zastępczą motołódkę
najemca nie uiszcza opłaty za najem chyba, że unieruchomienie zostało spowodowane z przyczyn
leżących po stronie najemcy.

4.

Udostępnienie zastępczej motołódki nie przysługuje w przypadku:
1) utraty kluczyków do motołódki z winy Najemcy,
2) uszkodzenia motołodki z winy Najemcy lub osoby upoważnionej do eksploatacji przedmiotu
najmu,
3) szkód portowych i związanych z cumowaniem/ kotwiczeniem oraz aktów wandalizmu.
§8
Ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie
obowiązującego jest KPT. ORCZYKOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul.
Długa 44/50 lok 707 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000775937, NIP
5252783234, REGON 382786680., dalej: „Wynajmujący.”.

2.

W związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja
2018 r. Klientowi przysługują wskazane w poniższych punktach prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych Klienta.

3.

Wynajmujący przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i niniejszym
Regulaminem. Wynajmujący zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (najem motołódki), rozpatrywania
ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

5.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, maksymalnie do upływu
terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych
przepisów prawa.

6.

Dane osobowe Klienta przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia
zgody przez Klienta.

7.

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail,
numeru telefonu kontaktowego a także innych danych osobowych podanych przez Klienta, będą
wykorzystywane przez w celu realizacji składanych przez Klienta rezerwacji oraz rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.
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8.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą,
mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez wynajmującego informacji handlowych drogą
elektroniczną.

9.

Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru rezerwacji, adresu, adresu e-mail, oraz numeru
telefonu kontaktowego mogą zostać udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji umowy.

10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz
partnerom wynajmujący na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
11. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a także prawo do ich przenoszenia.
12. Klient ma obowiązek poinformowania osób, które zostaną przez niego wskazane jako osoby
upoważnione do eksploatowania przedmiotu najmu o możliwości udostępnienia ich danych przez
wynajmującego na podstawie przepisów prawa lub umowy.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§9
Postanowienia końcowe
1.

Ewentualne spory wynikłe w związku najmem przedmiotu najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby wynajmującego i podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem, że w przypadku
konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości
ogólnej.

2.

Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od
umowy zawartej wskutek aktywacji rezerwacji w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że
Klient ma obowiązek zapłaty za zrealizowane najmy. Klient może odstąpić od umowy, składając
wynajmującemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy Prawa konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od umowy na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu przed upływem
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Wynajmujący dopuszcza również odstąpienie od umowy za
pośrednictwem oświadczenia złożonego poprzez e-mail wskazany do kontaktu z wynajmującym. E-mail
taki musi posiadać niezbędne dane wskazane w załączniku nr 2 do ustawy Prawa konsumentów.

3.

Wynajmujący jest uprawniony do anulowania rezerwacji w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

4.

W zakresie niewskazanym w Regulaminie i cenniku zasady funkcjonowania oraz korzystania z
rezerwacji regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta w ramach rezerwacji w jakikolwiek sposób treści o charakterze
bezprawnym, jak również informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

6.

Wynajmujący jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności z następujących przyczyn:
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1) zmiany sposobu świadczenia usługi przez wynajmującego ze względów technicznych lub
technologicznych;
2) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy
Stronami

w tym zmiany podatków lub zmiany interpretacji tych przepisów prawa wskutek

orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub
organów;
3) zmiany kosztów, w tym strat ponoszonych przez Wynajmującego w związku ze świadczeniem
usługi.
7.

Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.motolodki.pl praz przesłana
Klientowi na adres e-mail podany w formularzu rezerwacyjnym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Brak rezygnacji przez Klienta z usługi do momentu wejścia w życie zmian w
Regulaminie oznacza, że Klient zaakceptował zmiany. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie na
przyszłość, do najmów rozpoczynanych po wejściu zmiany Regulaminu w życie i nie wpływają na
rozpoczęte i trwające najmy.

8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-04-29.
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