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REGULAMIN 

systemu Rower Miejski w Zielonej Górze 

[Obowiązuje od 6 wrzesień  2019 r.] 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nińiejszy Regulamiń okres la zasady i waruńki korzystańia z systemu Roweru Miejskiego w Zielońej 
Go rze zwańego ro wńiez  ZRM (dalej: ZRM) uruchomiońego w m. Zielońa Go ra.  

2. Regulamiń ZRM wraz z Polityką Prywatńos ci udostępńiońy jest ńieodpłatńie ńa strońie ińterńetowej 
www.zielońogorskirowermiejski.pl i w sposo b umoz liwiający zapozńańie się z jego tres cią, jego 
pozyskańie, odtwarzańie i utrwalańie. Dokumeńt teń moz ńa otrzymac  w siedzibie Nextbike Polska. 
S.A., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem ZRM. 

3. Końtakt: 

Nextbike Polska S.A. 
ul. Przasńyska 6b 
01-756 Warszawa 
e-mail: bok@zielońogorskirowermiejski.pl 

 tel.: 48 68 422 84 44 

4. Systemy Nextbike są kompatybilńe, tj. załoz eńie końta w jedńym z systemo w umoz liwia korzystańie 
z wypoz yczalńi rowero w w ińńych miastach, chyba, z e Regulamiń dańego systemu stańowi ińaczej. 
Aktualńy wykaz miast, w kto rych fuńkcjońują systemy Nextbike zńajduje się pod adresem 
https://ńextbike.pl/o-ńextbike/ 

II. Definicje  

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1.  Aplikacji Mobilnej Nextbike – ńalez y przez to rozumiec  aplikację mobilńą umoz liwiająca 
korzystańie z Systemu ZRM, dostępńą ńa urządzeńiach z systemem IOS oraz Ańdroid.  

2. Biurze Obsługi Klienta Roweru Miejskiego w Zielonej Górze (BOK ZRM) – ńalez y przez to 
rozumiec  uruchomiońą przez Operatora usługę zapewńiającą Klieńtom końtakt z Operatorem 
poprzez: 

a. Ińfolińię dostępńą całodobowo pod ńr 48 68 422 84 44. 

b. pocztę elektrońiczńą pod adresem bok@zielońogorskirowermiejski.pl 

 

Ińformacje o fuńkcjońowańiu BOK zamieszczańe są ńa strońie ińterńetowej www. 
zielońogorskirowermiejski.pl 

3. Blokadzie konta – ńalez y przez to rozumiec  s rodek preweńcyjńy, polegający ńa uńiemoz liwieńiu 
korzystańia z systemu ZRM, z kto rego moz e skorzystac  Operator w przypadku ńaruszeńia przez 
Klieńta postańowień  ńińiejszego Regulamińu, w szczego lńos ci ńaruszeńia stańowiącego szkodę ńa 
majątku m. Zielońa Go ra i Operatora. 

4. Bonie promocyjnym – ńalez y przez to rozumiec  oferowańy przez Operatora boń, kto ry umoz liwia 
doładowańie Końta Klieńta. Kwota bońu oraz jej przezńaczeńie ustalańa jest przez Operatora i jest 
ońa bezzwrotńa. S rodki z bońo w wykorzystywańe są w pierwszej kolejńos ci, przed s rodkami 
wpłacońymi przez klieńta. 

5. Elektrozamku – ńalez y przez to rozumiec  mechańizm zwalńiający i blokujący rower w stacji 
dokującej.  

6. Identyfikatorze Klienta – ńalez y przez to rozumiec  ińdywidualńy ńumer ńadańy Klieńtowi, 
odpowiadający ńumerowi telefońu komo rkowego podańego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy ńumer 
PIN. Ideńtyfikator moz e stańowic  takz e dowolńa karta zbliz eńiowa RFID. Szczego ły dotyczące 
rejestracji oraz ideńtyfikatoro w Klieńta zostały opisańe w Rozdziale V. Rejestracja.  

https://nextbike.pl/o-nextbike/
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7. Kliencie – ńalez y przez to rozumiec  uczestńika Systemu ZRM, kto ry zaakceptował Regulamiń i 
dokońał rejestracji w Systemie ZRM. Dańe osobowe Klieńto w są przetwarzańe oraz udostępńiańe w 
celu wykońywańia Umowy oraz zgodńie z wyraz ońymi przez ńich zgodami w systemie ZRM. 

8. Koncie Klienta – ńalez y przez to rozumiec  osobiste końto Klieńta utworzońe w trakcie rejestracji, ńa 
potrzeby korzystańia z Systemu ZRM, a takz e pobierańia opłat zgodńie z Załączńikiem ńr 1 do 
Regulamińu. 

9. Koszcie napraw - ńalez y przez to rozumiec  koszt wyliczońy przez Operatora, w związku z 
uszkodzeńiem roweru, w oparciu o ceńńik stańowiący Załączńik ńr 2 ńińiejszego Regulamińu. 

10.  Kwocie doładowania – ńalez y przez to rozumiec  kwotę doładowańia w wysokos ci mińimum 1 zł, 
wńiesiońą ńa poczet wypoz yczeń  ńa Końto Klieńta. 

11. Minimalnym Stanie Konta - ńalez y przez to rozumiec  s rodki jakie posiada ńa Końcie Klieńt, kto rych 
wysokos c  ńie moz e byc  ńiz sza ńiz  10 zł. Wypoz yczeńie roweru jest moz liwe wyłączńie wtedy, gdy 
Klieńt posiada ńa końcie mińimum 10 zł. 

12. Nieautoryzowanym przejeździe – ńalez y przez to rozumiec  korzystańie z roweru bez 
zarejestrowańego ńa końcie Klieńta wypoz yczeńia roweru. 

13. Operatorze – ńalez y przez to rozumiec  firmę Nextbike Polska S.A. realizującą usługę  
obsługi ZRM, z siedzibą ul. Przasńyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisańą do rejestru przedsiębiorco w 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzońego przez Sąd Rejońowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod ńumerem KRS 0000646950, REGON 
021336152, NIP 8951981007. 

14. Opłacie inicjalnej – ńalez y przez to rozumiec  kwotę wpisowego do systemu ZRM wyńosząca 10 zł 
brutto (słowńie: dziesięc  złotych) uiszczańą przez Klieńta przy rejestracji w ZRM, kto rej wńiesieńie 
stańowi pierwszą wpłatę ńa poczet Kwoty doładowańia.  

15. Postępowaniu wyjaśniającym – ńalez y przez to rozumiec  czyńńos ci prawńe podejmowańe przez 
Operatora słuz ące ustaleńiu okoliczńos ci i zdarzeń  powstałych w związku z uz ytkowańiem rowero w, 
w szczego lńos ci związańych z ńaruszeńiem regulamińu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeńiem 
mieńia Operatora. 

16. Regulaminie – ńalez y przez to rozumiec  ńińiejszy Regulamiń, opisujący zasady i waruńki korzystańia 
z ZRM, w szczego lńos ci zakres praw i obowiązko w oraz odpowiedzialńos c  oso b korzystających z 
moz liwos ci wypoz yczańia rowero w w systemie ZRM.  

17. Rowerze Standardowym – ńalez y przez to rozumiec  podstawowy typ roweru udostępńiańy w 
Systemie ZRM przez Operatora. Rower przezńaczońy jest dla osoby, kto ra ukoń czyła 13 lat. Udz wig 
roweru wyńosi 120 kg. Przy czym zakłada się, z e Rower przezńaczońy jest wyłączńie dla jedńej osoby. 

18. Rowerze typu Cargo – ńalez y przez to rozumiec  rower o trzech kołach ze skrętńą skrzyńią, kto rego 
maksymalńe obciąz eńie ńie moz e przekroczyc  220 kg. 

19. Rowerze typu Tandem – ńalez y przez to rozumiec  rower przezńaczońy do uz ytku przez dwie osoby 
o łączńej wadze do 227 kg. 

20. Serwisie ZRM – ńalez y przez to rozumiec  wykońywańe przez Operatora czyńńos ci związańe z 
eksploatacją, ńaprawami i końserwacją ZRM.  

21. Stacji ZRM Standardowej – ńalez y przez to rozumiec  zestaw stojako w rowerowych wraz z 
urządzeńiami do samodzielńej rejestracji w systemie ZRM oraz do wypoz yczeńia rowero w poprzez 
Termińal ZRM. Lista Stacji Stańdardowych ZRM zńajduje się ńa strońie ińterńetowej www. 
zielońogorskirowermiejski.pl 

22. Strefie użytkowania – ńalez y przez to rozumiec  grańice admińistracyjńe miasta Zielońej Go ry. 

23. Stronie internetowej - ńalez y przez rozumiec  uruchomiońą przez Operatora strońę www. 
zielońogorskirowermiejski.pl zawierającą ńiezbędńe dańe do rozpoczęcia i dalszego korzystańia z 
ZRM. 

24. Systemie ZRM – ńalez y przez to rozumiec  uruchomiońy przez Operatora system wypoz yczalńi 
rowero w obejmujących w szczego lńos ci rowery, ińfrastrukturę techńiczńą, oprogramowańie i 
urządzeńia umoz liwiające wypoz yczańie rowero w.  
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25. Tabeli Opłat i Kar Umownych – ńalez y przez to rozumiec  ceńńik usług i opłat w ZRM będący 
ińtegralńą częs cią Umowy. Ceńńik stańowi Załączńik ńr 1 do ńińiejszego Regulamińu oraz jest 
dostępńy ńa strońie ińterńetowej www. 

26. Terminalu ZRM – ńalez y przez to rozumiec  urządzeńie do samodzielńego wypoz yczeńia rowero w 
zńajdujące się w Stacjach ZRM.  

27. Umowie – ńalez y przez to rozumiec  Umowę Klieńta z Operatorem, ustalająca wzajemńe prawa i 
obowiązki okres lońe w ńińiejszym Regulamińie. Uzńaje się, z e Umowa o tres ci obejmującej 
postańowieńia Regulamińu zostaje automatyczńie zawarta w momeńcie rejestracji Klieńta w ZRM i 
pod waruńkiem złoz eńia przez Klieńta os wiadczeńia o akceptacji Regulamińu, oraz podańia przy 
rejestracji dańych osobowych oraz uiszczeńia opłaty ińicjalńej podczas procesu rejestracji Klieńta w 
ZRM. Admińistratorem Dańych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. 

28. Wypożyczeniu roweru – ńalez y przez to rozumiec  wypoz yczeńie roweru ze Stacji ZRM przy pomocy 
Ideńtyfikatora Klieńta lub w ińńy sposo b opisańy w rozdziale V puńkt 10. Proces wypoz yczeńia, 
okres la szczego łowo puńkt VII. Regulamińu. 

29. Zwrocie roweru – ńalez y przez to rozumiec  oddańie roweru do Stacji ZRM. Proces zwrotu, okres la 
puńkt X Regulamińu. Samo zabezpieczeńie roweru obejmą ńie jest rozumiańe jako zwrot. 

III. Zasady ogólne korzystania z ZRM 

1. Klieńt moz e zarejestrowac  jedńo końto w Systemie ZRM. 

2. Waruńkiem korzystańia z Systemu ZRM jest podańie przez Klieńta: wymagańych przy rejestracji 
dańych osobowych, akceptacja waruńko w okres lońych w ńińiejszym Regulamińie, dokońańie opłaty 
ińicjalńej. Waruńkiem korzystańia z ZRM jest pońadto utrzymańie mińimalńego stańu Końta 
doładowańia Klieńta w momeńcie kaz dego wypoz yczeńia w wysokos ci co ńajmńiej 10 zł (słowńie: 
dziesięc  złotych). 

3. Klieńt zobowiązuje się przestrzegac  waruńki Regulamińu, w szczego lńos ci dokońac  umo wiońą opłatę 
oraz uz ywac  rower zgodńie z zasadami okres lońymi w Regulamińie. 

4. Osoby, które ukończyły 13 lat, a ńie ukończyły 18-go roku życia (zwańe dalej małoletńimi), są 
zobowiązańe przed zawarciem Umowy do przekazańia Operatorowi pisemńej zgody co ńajmńiej 
jednego z rodziców lub opiekuńów prawńych ńa zawarcie Umowy oraz oświadczeńia o przejęciu 
przez ńich odpowiedzialńości z tytułu eweńtualńych szkód, powstałych w szczególńości w związku z 
ńiewykońańiem lub ńieńależytym wykońańiem Umowy oraz pokrywańia bieżących zobowiązań 
określońych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach ńaprawy i odtworzeńia roweru w Systemie ZRM. 
W oświadczeńiu rodzice lub opiekuńowie prawńi muszą zobowiązać się do uzupełńiańia końta 
małoletńiego w Systemie ZRM w taki sposób, aby w momeńcie wypożyczeńia końto było aktywńe 
(VII. Pkt. 1). Do zachowańia pisemńej formy czyńńości prawńej Opiekuń zobowiązańy jest złożyć 
własńoręczńy podpis ńa zgodzie. Skań pisma ńależy wysłać drogą elektrońiczńą ńa adres e-mail bok@ 
zielonogorskirowermiejski.pl, a orygińał pocztą ńa adres Operatora lub złożyć osobiście w  siedzibie 
Operatora. 

5. Waruńkiem końieczńym korzystańia przez osoby małoletńie z wypożyczońego roweru jest 
posiadańie ważńej karty rowerowej lub motorowerowej. 

6. Klieńt może wypożyczyć jedńocześńie do czterech rowerów. Użytkowańie  roweru jest dozwolońe w 
Strefie użytkowańia.  

7. Strońy Umowy zobowiązańe są wzajemńie do powiadamiańia się o każdej zmiańie adresów lub 
ińńych dańych ideńtyfikujących strońy, podańych podczas rejestracji w systemie. 

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie  

1. Klieńt jest odpowiedzialńy za uz ytkowańie roweru zgodńie z jego przezńaczeńiem i waruńkami 
Regulamińu. W przypadku ńieprzestrzegańia waruńko w zapisańych w Regulamińie Operator ma 
prawo do zablokowańia końta Klieńta. Szczego łowe waruńki blokady końta zostały opisańe w puńkcie 
XVI ńińiejszego Regulamińu. 
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2. Klieńt zobowiązuje się oddac  rower sprawńy techńiczńie, w takim samym stańie jak w momeńcie 
wypoz yczeńia. Klieńt pońosi odpowiedzialńos c  za skutki zdarzeń  wyńikających z ńaruszeńia przez 
ńiego obowiązującego prawa przy korzystańiu z Systemu ZRM. 

3. Korzystańie z rowero w Systemu ZRM moz e się odbywac  wyłączńie w celach ńiekomercyjńych pod 
rygorem ńaliczeńia kary zgodńie z Załączńikiem ńr 1. 

4. Klieńt jest odpowiedzialńy za rower / rowery od momeńtu wypoz yczeńia ze Stacji ZRM do momeńtu 
zwrotu do Stacji ZRM. W szczego lńos ci Klieńt zobowiązańy jest podjąc  działańia celem zapobiez eńia 
uszkodzeńiom oraz kradziez y wypoz yczońego roweru.   

5. W przypadku kradziez y roweru dokońańej podczas wypoz yczeńia Klieńt ma obowiązek powiadomic  
o tym BOK ZRM ńatychmiast po zauwaz eńiu zaistńiałego ińcydeńtu.. 

6. Zabrońiońe jest korzystańie z rowero w Systemu ZRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
ińńych s rodko w odurzających, substańcji psychotropowych lub s rodko w zastępczych w rozumieńiu 
przepiso w o przeciwdziałańiu ńarkomańii; silńych leko w przeciwalergiczńych, ińńych leko w, kto re z 
defińicji zabrańiają lub zalecają powstrzymańie się od kierowańia pojazdami.  

7. Klieńt pońosi pełńą i całkowitą odpowiedzialńos c  oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
mańdato w, opłat itp., otrzymańych przez Klieńta, związańych z korzystańiem z roweru i ńałoz ońych 
przez ńiego z własńej wińy. Klieńt ńie pońosi odpowiedzialńos ci za mańdaty, opłaty itp. kto re zostały 
ńa ńiego ńałoz ońe a wyńikają z wińy Operatora. 

8. W przypadku udowodńiońych zńiszczeń  wyńikłych z ńiewłas ciwego uz ytkowańia sprzętu 
wchodzącego w skład Systemu ZRM, Klieńt zobowiązuje się pokryc  koszty wymiańy uszkodzońych 
częs ci i usług związańych z ich wymiańą w celu przywro ceńia roweru do stańu pierwotńego, sprzed 
wypoz yczeńia. Za wykońańie ńiezbędńych ńapraw Operator wystawi Klieńtowi odpowiedńi rachuńek 
lub fakturę VAT. Wyceńa poszczego lńych częs ci roweru, kto re zostały uszkodzońe z wińy Klieńta 
będzie dokońańa w oparciu o Załączńik ńr 2 do ńińiejszego Regulamińu - Koszty ńapraw i 
odtworzeńia roweru. 

9. W przypadku ńiepoprawńego zwrotu roweru z wińy Klieńta, Klieńt pońosi koszty jego dalszego 
wypoz yczeńia oraz odpowiada za eweńtualńą kradziez  i zńiszczeńia. W przypadku trudńos ci ze 
zwrotem roweru Klieńt ma obowiązek, stojąc przy rowerze, ńiezwłoczńie skońtaktowac  się z BOK 
ZRM. 

10. Jakiekolwiek celowe zńiszczeńie własńos ci Operatora będzie skutkowac  końieczńos cią pońiesieńia 
przez sprawcę koszto w ńaprawy lub odtworzeńia, a w końsekweńcji moz e skutkowac  wszczęciem 
postępowańia sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzeńia pokrycia wszelkich 
uzasadńiońych koszto w, w tym koszto w obsługi prawńej, od sprawcy uszkodzeń  i zńiszczeń .  

11. Klieńt odpowiada za eweńtualńe szkody wyńikające z ńiestosowańia się do Regulamińu, przy czym 
jedńym z elemeńto w szkody moz e byc  tzw. koszt odtworzeńia roweru okres lońy w Tabelach Opłat i 
Kar oraz tabeli Koszty Naprawy i odtworzeńia roweru ZRM. 

12. Uz ytkowńikom zabrańia się przewozu rowero w ZRM samochodami i ińńymi s rodkami trańsportu, 
ńalez ącymi do oso b prywatńych, ńie wliczając S rodko w Trańsportu Miejskiego. 

13. Zabrańia się uz ywańia zabezpieczeń  ńie będących elemeńtem Systemu ZRM w celu uńieruchomieńia 
roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usuńięcia ńiewłas ciwych zabezpieczeń , zastosowańych 
przez Klieńta pod rygorem ńaliczeńia opłaty zgodńie z Załączńikiem ńr 1. 

V. Rejestracja  

1. Końieczńym waruńkiem korzystańia z Systemu ZRM jest uprzedńia rejestracja Klieńta, akceptacja 
postańowień  Regulamińu, podańie wymagańych przy rejestracji dańych osobowych oraz posiadańie 
mińimalńego stańu końta (10zł). 

2. Rejestrację moz ńa zrealizowac  poprzez: 

a. Termińal ZRM zńajdujący się ńa Stacji  

b. Strońę ińterńetową www. zielońogorskirowermiejski.pl 

c. Aplikację mobilńą Nextbike 
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d. Końtakt telefońiczńy z BOK ZRM  

3. Podczas procesu rejestracji poprzez strońę www, zielońogorskirowermiejski.pl Aplikację Mobilńą 
Nextbike lub końtakt telefońiczńy z pracowńikiem BOK ZRM wymagańe jest podańie ńastępujących 
dańych osobowych: 

a. imieńia i ńazwiska, 

b. adresu końtaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z ńr domu i mieszkańia, kodu pocztowego, kraju, 

c. adresu e-mail, 

d. ńumeru PESEL, 

e. ńumeru telefońu komo rkowego, 

f. ńumeru karty płatńiczej w przypadku płatńos ci kartą kredytową z moz liwos cią obciąz eńia 
(opcjońalńie), 

4. Podczas procesu rejestracji w Termińalu ZRM, Klieńt podaje ńastępujące dańe osobowe: 

a. ńumer telefońu komo rkowego, 

b. imię i ńazwisko, 

c. w przypadku chęci zasileńia końta: ńumer karty kredytowej z moz liwos cią obciąz eńia.  

Pozostałe dańe wymieńiońe w pkt. 3 lit. b, c oraz d Klieńt ma obowiązek podac  ńajpo z ńiej do 24 godziń od 
momeńtu rejestracji. W przypadku braku uzupełńieńia dańych w podańym termińie końto zostańie 
zablokowańe. Odblokowańie końta ńastąpi w momeńcie podańia poprawńych i pełńych dańych. 

5. W celu ukoń czeńia procesu rejestracji ńa wskazańy adres e-mail zostańie wysłańy lińk w celu 
potwierdzeńia dańych przez Klieńta. Po autoryzacji lińku końto zostaje zweryfikowańe. Brak 
potwierdzeńia dańych w termińie 24 godziń od momeńtu otrzymańia maila, poprzez klikńięcie w lińk 
weryfikacyjńy, powoduje ńieukoń czeńie procesu rejestracji w Systemie ZRM, a tym samym 
zablokowańie końta.    

6. Końta Klieńtów zawierające ńiepoprawńe dańe osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatyczńie 
usuwane z bazy systemu ZRM. 

7. W trakcie procesu rejestracji przy Termińalu ZRM, Klieńt wprowadza ustalońy przez siebie kod PIN. 
Natomiast podczas rejestracji przez: strońę ińterńetową, Aplikację Mobilńą Nextbike, oraz BOK ZRM 
– PIN jest geńerowańy automatyczńie. Po zakoń czeńiu rejestracji, Klieńt otrzymuje potwierdzeńie z 
Systemu ZRM o udańej rejestracji oraz swo j ińdywidualńy PIN, kto ry umoz liwia uwierzytelńieńie 
Klieńta w systemie. 

8. W celu usprawńieńia procesu logowańia przy Termińalu Klieńt ma moz liwos c  podpięcia do swojego 
końta ZRM karty RFID. W trakcie wypoz yczeńia i zwrotu roweru Klieńt ma do dyspozycji ńastępujące 
sposoby ideńtyfikacji: 

a. Numer telefońu komo rkowego, kto ry wraz z ńumerem PIN jest traktowańy, jako Ideńtyfikator 
Klieńta, 

b. Elektrońiczńą Legitymację Studeńcką -  tj. zbliz eńiową, spersońalizowańą kartę elektrońiczńą 
(chip + RFID) posiadającą swo j uńikalńy, zakodowańy ńumer – wraz z ńumerem PIN, 

c. karty płatńicze – końsumeńckie karty kredytowe, obciąz eńiowe, debetowe i przedpłacońe 
emitowańe przez orgańizacje płatńicze emiteńto w Visa Ińterńatiońal oraz Mastercard 
Ińterńatiońal oraz ińńa spełńiająca wymagańia dla uzńańia jej za elektrońiczńy iństrumeńt 
płatńiczy w rozumieńiu odpowiedńich ustaw wraz z ńumerem PIN. Termińale są przystosowańe 
do wspo łpracy z produktami z rodzińy PayPass i PayWave, 

 

Po zalogowańiu się ńa swoim końcie ńa strońie www, zielońogorskirowermiejski.pl Klieńt moz e wyłączyc  
kod PIN poprzez odzńaczeńie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo 
proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala ńa wypoz yczeńie/zwrot roweru przy termińalu bez 
końieczńos ci podawańia kodu PIN przy uz yciu sposobo w ideńtyfikacji: b oraz c. 
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9. Admińistratorem dańych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasńyska 
6b, 01-756 Warszawa (dalej Admińistrator). Ińformacje ńa temat bezpieczeń stwa dańych osobowych 
są dostępńe w Polityce Prywatńos ci Nextbike Polska, pod adresem: www. zielońogorskirowermiejski.pl 

10. Z Admińistratorem dańych moz ńa się skońtaktowac  poprzez e-mail dańeosobowe@ńextbike.pl, 
formularz końtaktowy pod adresem [www.zielońogorskirowermiejski.pl], telefońiczńie pod ńumerem 
tel.+48 22 208 99 90 lub pisemńie ńa adres siedziby Nextbike Polska S.A.  

11. Admińistrator wyzńaczył Ińspektora Ochrońy Dańych, z kto rym moz ńa się skońtaktowac  poprzez e-
mail iod@ńextbike.pl, formularz końtaktowy pod adresem [www. zielońogorskirowermiejski.pl], 
telefońiczńie pod ńumerem tel.+48 22 208 99 90  lub pisemńie ńa adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z 
Ińspektorem  Ochrońy Dańych moz ńa się końtaktowac  we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzańia dańych osobowych oraz korzystańia z praw związańych z przetwarzańiem dańych. 

12. Dańe osobowe uz ytkowńika będą przetwarzańe w celu: 

a) załoz eńia i obsługi końta klieńta oraz s wiadczeńia usług dostępńych w ramach RGM ńa zasadach 
opisańych w ńińiejszym Regulamińie – podstawą prawńą przetwarzańia będzie ńiezbędńos c  do 
wykońańia umowy zawartej przez uz ytkowńika, 

b) wypełńieńia obowiązko w publiczńoprawńych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim 
wyńikających z przepiso w o rachuńkowos ci oraz przepiso w podatkowych – podstawą prawńą 
przetwarzańia będzie ńiezbędńos c  do wypełńieńia obowiązko w prawńych ciąz ących ńa 
Admińistratorze, 

c) przekazywańia tres ci marketińgowych dotyczących produkto w lub usług Nextbike Polska S.A. – 
podstawą prawńą przetwarzańia będzie prawńie uzasadńiońy ińteres Admińistratora; prawńie 
uzasadńiońym ińteresem Admińistratora jest prowadzeńie działań  marketińgowych dotyczących 
produkto w lub usług własńych; w przypadku wyraz eńia zgody ńa przetwarzańie dańych 
osobowych w celu przekazywańia tres ci marketińgowych dotyczących produkto w lub usług 
Nextbike Polska S.A. w razie ńie zawarcia z ńią umowy oraz po zakoń czeńiu umowy – zgoda ta 
będzie podstawą prawńą przetwarzańia dańych osobowych uz ytkowńika w razie ńie zawarcia 
umowy z Nextbike Polska S.A. oraz po jej zakoń czeńiu (w przypadku ńiewyraz eńia zgody, dańe 
osobowe uz ytkowńika ńie będą przetwarzańe w celu marketińgowym w razie ńie zawarcia umowy 
oraz po jej zakoń czeńiu), 

d) przekazywańia tres ci marketińgowych dotyczących produkto w lub usług partńero w Nextbike 
Polska SA; podstawą prawńą przetwarzańia będzie zgoda ńa przetwarzańie dańych w celu 
przekazywańia tres ci marketińgowych dotyczących produkto w lub usług partńero w Nextbike 
Polska S.A. (w przypadku ńiewyraz eńia zgody, dańe osobowe uz ytkowńika ńie będą przetwarzańe 
w tym celu), 

e) zapewńieńia moz liwos ci końtroli, z jakiej lokalizacji wypoz yczońo oraz dokońańo zwrotu rowero w 
w RGM z wykorzystańiem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie zńajduje się rower w razie braku jego 
zwrotu – podstawą prawńą przetwarzańia będzie prawńie uzasadńiońy ińteres Admińistratora; 
prawńie uzasadńiońym ińteresem Admińistratora jest ochrońa ińtereso w majątkowych poprzez 
zbierańie ińformacji pozwalających ńa zlokalizowańie roweru, 

f) ustaleńia lub dochodzeńia eweńtualńych roszczeń  lub obrońy przed roszczeńiami przez Nextbike 
Polska S.A., związańymi z zawartą z uz ytkowńikiem umową – podstawą prawńą przetwarzańia 
będzie prawńie uzasadńiońy ińteres Admińistratora; prawńie uzasadńiońym ińteresem 
Admińistratora jest umoz liwieńie ustalańia, dochodzeńia oraz obrońy przed roszczeńiami. 

13. Dańe osobowe mogą byc  przekazywańe ńastępującym podmiotom: dostawcom usług IT, dostawcom 
usług lokalizacyjńych (GPS), dostawcom usług marketińgowych, operatorom płatńos ci w Ińterńecie, 
kurierom i operatorom pocztowym, podmiotom s wiadczącym usługi księgowe oraz prawńe. 

14. Dańe osobowe uz ytkowńiko w będą przetwarzańe do momeńtu przedawńieńia roszczeń  wyńikających 
z zawartej przez uz ytkowńika umowy z Admińistratorem. Po tym okresie dańe będą przetwarzańe w 
zakresie i przez czas wymagańy przepisami prawa, w tym przepisami o rachuńkowos ci. W razie 
wyraz eńia zgody ńa przetwarzańie dańych, dańe będą przetwarzańe do czasu wycofańia zgody.  
Admińistrator przestańie wczes ńiej przetwarzac  dańe w celu marketińgowym w trakcie 
obowiązywańia umowy w razie zgłoszeńia przez uz ytkowńika sprzeciwu wobec przetwarzańia jego 
dańych w tym celu. 
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15. Wyraz ońą zgodę ńa przetwarzańie dańych w celu przekazywańia uz ytkowńikowi tres ci 
marketińgowych przez Nextbike Polska S.A. moz ńa wycofac  w kaz dym czasie. Sposo b wycofańia zgody 
wskazańy jest w Polityce Prywatńos ci Nextbike Polska S.A. [lińk do Polityki]. Wycofańie zgody ńie 
będzie wpływac  ńa zgodńos c  z prawem przetwarzańia dokońańego przed jej wycofańiem. 

16. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzańia dańych osobowych uz ytkowńika będzie prawńie 
uzasadńiońy ińteres Admińistratora, przysługiwac  mu będzie prawo wńiesieńia sprzeciwu wobec 
przetwarzańia dańych osobowych, tj. w szczego lńos ci przysługiwac  będzie mu prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzańia dańych w celu przekazywańia mu tres ci marketińgowych w trakcie obowiązywańia 
umowy zawartej z Admińistratorem. 

17. Uz ytkowńikowi przysługiwac  będzie prawo dostępu do dańych oraz prawo z ądańia ich sprostowańia, 
ich usuńięcia lub ograńiczeńia ich przetwarzańia, a takz e prawo wńiesieńia skargi do orgańu 
ńadzorczego zajmującego się ochrońą dańych osobowych w pań stwie człońkowskim zwykłego pobytu 
lub miejsca pracy uz ytkowńika lub miejsca popełńieńia domńiemańego ńaruszeńia. 

18. Jako z e dańe uz ytkowńika przetwarzańe będą w sposo b zautomatyzowańy ńa podstawie umowy oraz 
zgody (w razie jej wyraz eńia) – uz ytkowńikowi przysługiwac  będzie takz e prawo do przeńoszeńia 
dańych osobowych, kto re dostarczy Admińistratorowi, tj. do otrzymańia od Admińistratora dańych 
osobowych w ustrukturyzowańym, powszechńie uz ywańym formacie ńadającym się do odczytu 
maszyńowego. Takie dańe będą mogły zostac  przez uz ytkowńika przesłańe ińńemu Admińistratorowi 
dańych. Szczego ły w tym zakresie opisańe są w Polityce Prywatńos ci Nextbike Polska S.A. [lińk do 
Polityki]. 

19. Podańie dańych osobowych w celu załoz eńia końta oraz ńastępńie korzystańia z usług oferowańych w 
ramach ZRM jest końieczńe do zawarcia i wykońywańia umowy – bez podańia dańych osobowych ńie 
jest moz liwe zawarcie umowy. Podańie dańych dla potrzeb przekazywańia tres ci marketińgowych jest 
dobrowolńe. 

20. Tres c  poszczego lńych trańsakcji / wypoz yczeń  jest udostępńiońa wyłączńie strońom Umowy. Kaz dy 
Klieńt, kto ry dokońał procedury rejestracji, po zalogowańiu, posiada dostęp do wszystkich swoich 
trańsakcji / wypoz yczeń  przez okres ich przechowywańia w systemie ińformatyczńym. Dańe Klieńta 
dotyczące poszczego lńych trańsakcji / wypoz yczeń  przechowywańe są przez system ińformatyczńy 
ZRM. Jez eli ńie ma zaległos ci w zakresie opłat za uz ytkowańie rowero w dańe są usuwańe ńiezwłoczńie 
po złoz eńiu przez Klieńta wńiosku o ich usuńięcie. W przypadku wńiesieńia reklamacji dańe te 
przechowywańe są do wyczerpańia procedury reklamacyjńej ńa okres 6 miesięcy i eweńtualńego 
postępowańia ńią wywołańego, rozpozńańia roszczeńia Klieńta, dla celo w dowodowych, ńie kro tszy 
jedńak ńiz  6 miesięcy oraz ńie dłuz szy ńiz  2 lata, od dńia odpowiedzi ńa reklamację. W razie zgłoszeńia 
w tym termińie (ńp. zados c uczyńieńia, ńaprawieńia szkody) – dańe są przetwarzańe w czasie ustaleńia 
eweńtualńej odpowiedzialńos ci Operatora / Klieńta i wykońańia zapadłego w sprawie orzeczeńia. 

21. Dańe osobowe są przetwarzańe, przechowywańe i zabezpieczońe zgodńie z zasadami okres lońymi w 
obowiązujących przepisach prawa.  

22. Admińistrator dańych osobowych - Operator zobowiązuje się do zachowańia poufńos ci dańych 
osobowych i ńieujawńiańia ich ińńym podmiotom z wyłączeńiem podmioto w działających ńa zleceńie 
Admińistratora, chyba z e Klieńt wyraz ńie go do tego upowaz ńi, albo upowaz ńieńie takie wyńikac  będzie 
z przepisu prawa. Zobowiązańie to pozostaje w mocy po wygas ńięciu stosuńku prawńego łączącego 
Wypoz yczającego z Operatorem.  

23. W celu dostosowańia tres ci i usług do ińdywidualńych potrzeb i zaińteresowań  Klieńto w, Operator 
uz ywa tzw. cookies, tj. ińformacji zapisywańych przez serwer Serwisu ńa komputerze Klieńta, kto re 
serwer moz e odczytac  przy kaz dorazowym połączeńiu się z tego komputera. Cookies dostarczają 
dańych statystyczńych o ruchu Klieńto w i korzystańiu przez ńich z poszczego lńych stroń ZRM oraz 
umoz liwiają sprawńe s wiadczeńie Usług. Klieńt w kaz dej chwili ma moz liwos c  wyłączeńia w swojej 
przeglądarce opcji przyjmowańia cookies, jedńakz e moz e to spowodowac  utrudńieńia, a ńawet 
uńiemoz liwic  korzystańie z Systemu. Szczego ły dotyczące pliko w cookies zńajdują się w Polityce 
Prywatńos ci Nextbike Polska SA [lińk do Polityki]. 

 

VI. Formy Płatności  

1. Płatńos c  za usługi i produkty oferowańe w ramach Systemu ZRM moz e byc  dokońywańa poprzez:  
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a. zasileńie Końta Klieńta za pomocą przelewu bańkowego lub poprzez płatńos c  kartą płatńiczą w 
szczego lńos ci przez portal www. zielońogorskirowermiejski.pl z kto rego s rodki będą pobierańe 
w wysokos ci wyńikającej z Tabel Opłat i Kar, a ńastępńie przekazywańe ńa rachuńek Operatora, 

b. uruchomieńie zleceńia obciąz eńia karty kredytowej, z kto rym wiąz e się pobrańie opłaty miń. 10 
zł. w przypadkach, o kto rych mowa w pkt VII ust. 1 b. Moz ńa tego dokońac  poprzez wprowadzeńie 
ńumeru karty kredytowej, obciąz eńiowej w Termińalu ZRM, podczas końtaktu z BOK ZRM, a takz e 
za pomocą Aplikacji Mobilńej Nextbike. 

2. Wszelkie płatńos ci są przekazywańe ńa rachuńek Operatora. 

3. Na z yczeńie Klieńta Operator dostarczy Klieńtowi fakturę VAT obejmującą płatńy przejazd. W tym celu 
Klieńt skońtaktuje się z Operatorem drogą elektrońiczńą ńa adres e-mail Operatora, poprzez 
wskazańie dańych ńiezbędńych do wystawieńia faktury VAT, daty i godzińy wypoz yczeńia roweru oraz 
ńumeru roweru. 

4. Operator wys le fakturę VAT w formie elektrońiczńej ńa adres e-mail, z kto rego końtaktował się Klieńt. 
W szczego lńie uzasadńiońych przypadkach Operator moz e wysłac  fakturę VAT ńa ińńy adres e-mail, 
wskazańy przez Klieńta.  

VII. Wypożyczenie 

1. Wypoz yczeńie roweru jest moz liwe, gdy Klieńt posiada aktywńy status końta. Przez aktywńy status 
końta rozumie się: 

a. posiadańie ńa Końcie Klieńta mińimalńej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasileńie przelewem lub 
jedńorazową wpłatą przy uz yciu karty płatńiczej, 

b. zdefińiowańie jako formy płatńos ci karty kredytowej z moz liwos cią obciąz eńia, przy termińalu 
lub poprzez końtakt z BOK ZRM, z kto rej to s rodki pobierańe są automatyczńie.  

2. Wypoz yczeńie Roweru Stańdardowego jest moz liwe w dowolńej Stacji Stańdardowej ZRM po 
uprzedńim uruchomieńiu Termińala ZRM, zalogowańiu się oraz postępowańiu zgodńie z 
wys wietlańymi ńa urządzeńiu Termińala ZRM komuńikatami. Zwolńieńie elektrozamka jest 
sygńalizowańe odpowiedńim komuńikatem wys wietlańym ńa Termińalu ZRM oraz sygńałem 
dz więkowym. Podczas wypoz yczeńia Klieńt otrzymuje ńumer do zamka szyfrowego otwierającego 
lińkę zabezpieczającą w wypoz yczańym rowerze. Numer teń do czasu zwrotu roweru moz ńa 
potwierdzic  w Termińalu ZRM, Aplikacji Mobilńej Nextbike, oraz w BOK ZRM. Klieńt zobowiązuje się 
upewńic , z e Rower Stańdardowy posiada lińkę zabezpieczającą, zwańą takz e obejmą, przed 
wypoz yczeńiem. W przypadku jej braku Klieńt zobligowańy jest skońtaktowac  się z BOK ZRM i 
poińformowac  o jej braku. Wypoz yczeńia moz ńa ro wńiez  dokońac  za pomocą Aplikacji Mobilńej 
Nextbike lub końtaktując się z BOK ZRM. 

3. Obowiązkiem Klieńta jest upewńieńie się, przed jazdą, z e rower jest zdatńy do uz ytku, w 
szczego lńos ci: 

a. opońy roweru są ńapompowańe, hamulce sprawńe.  

b. Posiada sprawńą lińkę zabezpieczającą zwańą takz e obejmą (w przypadku Rowero w 
Stańdardowych, Rowero w typu Tańdem, Cargo) 

4. Po odbezpieczeńiu kaz dego typu roweru, Klieńt jest zobowiązańy zabezpieczyc  lińkę w sposo b 
uńiemoz liwiający jej wkręceńie się w koło. 

5. W przypadku stwierdzeńia podczas wypoz yczeńia roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klieńt 
zobowiązańy jest do ńiezwłoczńego zgłoszeńia problemu do BOK ZRM i odstawieńia roweru do 
ńajbliz szej Stacji ZRM.  

6. Wypoz yczeńie i korzystańie przez Klieńta z ńiesprawńego roweru moz e skutkowac  jego 
odpowiedzialńos cią za usterki lub szkody z tego wyńikające w przypadku, gdy Klieńt mo gł dostrzec 
ńiesprawńos c  roweru. 

7. Rekomeńduje się, aby Klieńt w trakcie wypoz yczeńia posiadał zdolńy do wykońywańia połączeń  z 
BOK telefoń komo rkowy.  

8. Koszyk zamońtowańy z przodu roweru jest dostosowańy wyłączńie do przewoz eńia lekkich 
przedmioto w. W celu zachowańia bezpieczeń stwa oraz w obawie przed zńiszczeńiem roweru, ńie 
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wolńo wkładac  tam z adńych cięz kich rzeczy. Przy przewoz eńiu w koszyku rzeczy cięz szych ńiz  5 kg, 
ńalez y zachowac  szczego lńą ostroz ńos c . Maksymalńa masa wkładu koszyka ńie moz e przekraczac  5 
kg. Przedmioty wkładańe do koszyka ńie mogą wystawac  pońad obręcz koszyka, ńie powińńy ro wńiez  
zawierac  z adńych ostrych krawędzi. Jes li wypadek ńastąpi z przyczyń ńiewłas ciwego wykorzystańia 
koszyka, Klieńt pońosi odpowiedzialńos c  oraz koszty z tego wyńikające. Operator ńie pońosi 
odpowiedzialńos ci za uszkodzeńia oraz pozostawieńie przewoz ońych w koszyku towaro w lub 
przedmioto w. W szczego lńos ci Operator ńie pońosi odpowiedzialńos ci za przewoz ońy sprzęt 
elektrońiczńy stańowiący własńos c  Klieńta. 

9. Maksymalńe obciąz eńie: 

a. Roweru Stańdardowego -  przezńaczońego do uz ytku przez 1 osobę ńie moz e przekroczyc  120 
kg; 

b. Roweru typu Tańdem – przezńaczońego do uz ytku przez 2 osoby, ńie moz e przekroczyc  227 kg; 

c. Roweru typu Cargo -  ńie moz e przekroczyc  220kg, przy czym zakłada się, z e ładowńos c  skrzyńi 
wyńosi 100 kg, ńatomiast obciąz eńie samego roweru (bez skrzyńi) to 120 kg. Rower typu Cargo 
jest przystosowańy do przewozu 4 dzieci w skrzyńi; 
 

10. Uchwyt umieszczońy w rowerach typu tańdem słuz y wyłączńie do przewoz eńia ńapojo w. 
Obowiązkiem uz ytkowńika jest upewńieńie się, z e przewoz ońy ńapo j jest zabezpieczońy w sposo b 
uńiemoz liwiający jego wypadńięcie podczas jazdy. Jes li wypadek ńastąpi z przyczyń ńiewłas ciwego 
wykorzystańia uchwyto w, Klieńt pońosi odpowiedzialńos c  oraz koszty z tego wyńikające. Operator 
ńie pońosi odpowiedzialńos ci za uszkodzeńia przewoz ońych w uchwycie towaro w lub przedmioto w. 

11. W przypadku jakichkolwiek problemo w z wypoz yczeńiem lub zwrotem roweru ze Stacji ZRM, Klieńt, 
stojąc przy rowerze, jest zobowiązańy do końtaktu telefońiczńego z BOK ZRM. Pracowńik BOK 
poińformuje Klieńta o dalszej procedurze działańia. Wypoz yczońy rower powińień byc  uz ytkowańy 
zgodńie z jego przezńaczeńiem. Rower ZRM jako s rodek trańsportu miejskiego słuz y do 
przemieszczańia się między Stacjami ZRM. Nie wolńo uz ywac  rowero w ZRM w celu wycieczek 
go rskich, skoko w, sztuczek kaskaderskich, ńie wolńo s cigac  się oraz wykorzystywac  roweru dla 
ciągńięcia lub pchańia czegokolwiek. 

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia  

1. Klieńt ma obowiązek zwro cic  rower ńajpo z ńiej z upływem dwuńastej godzińy wypoz yczeńia. 

2. Przekroczeńie dwuńastu godziń czasu jedńorazowego wypoz yczeńia powoduje ńaliczeńie opłat i kar, 
zgodńie z Tabelami Opłat i Kar. 

IX. Naprawy i Awarie  

1. Wszelkie awarie powińńy byc  zgłaszańe telefońiczńie do BOK ZRM ńiezwłoczńie po zauwaz eńiu 
usterki. W przypadku kaz dej awarii uńiemoz liwiającej dalszą jazdę, Klieńt jest zobowiązańy 
zatrzymac  się i powiadomic  telefońiczńie BOK ZRM oraz odprowadzic  rower do ńajbliz szej Stacji ZRM.  

2. Zabrońiońe jest samodzielńe dokońywańie jakichkolwiek ńapraw, modyfikacji, wymiańy częs ci w 
wypoz yczońym rowerze. Jedyńym uprawńiońym podmiotem do tych działań  jest Serwis ZRM.  

3. Na Klieńcie ciąz y obowiązek posiadańia moz liwos ci ńawiązańia końtaktu z BOK ZRM przez cały czas 
wypoz yczeńia roweru.  

X. Zwrot  

1. Klieńt zobowiązańy jest do prawidłowego zwrotu Roweru Stańdardowego, Roweru typu Tańdem oraz  
Roweru typu Cargo poprzez: 

a. Odstawieńie roweru do Stacji ZRM Stańdardowej i wpięcie roweru do wolńego elektrozamka, 
kto ry stańowi ińtegralńą częs c  stojaka. Prawidłowe zablokowańie roweru w stojaku zostańie 
potwierdzońe sygńałem dz więkowym oraz fizyczńym zamkńięciem roweru w stojaku. 

b. Odstawieńie roweru do Stacji ZRM Stańdardowej i zwrot roweru przy uz yciu zamka szyfrowego 
(wyłączńie w sytuacji, w kto rej Klieńt ńie ma moz liwos ci wpięcia roweru do elektrozamka ńp. gdy 
ńie ma wolńych miejsc lub jest awaria Stacji ZRM Stańdardowej), przypińając rower do stojaka 
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lub ińńego roweru (prawidłowo zabezpieczońego poprzez wpięcie do elektrozamka lub 
zabezpieczońego obejmą) zńajdującego się ńa Stacji ZRM Stańdardowej, zablokowańia zamka 
(poprzez przetasowańie wszystkich cyfr) oraz ńacis ńięcia przycisku „Zwrot” ńa częs ci 
elektrońiczńej Termińala oraz postępowańie zgodńie z iństrukcją ńa wys wietlaczu. Po 
zablokowańiu zamka Klieńt moz e tez  zwro cic  rower za pomocą Aplikacji Nextbike lub poprzez 
końtakt z BOK ZRM. Aby zwrot roweru mo gł ńastąpic  poprzez końtakt telefońiczńy z BOK ZRM 
wymagańa jest obecńos c  Klieńta przy Stacji, ńa kto rej ma byc  dokońańy zwrot roweru. 

c. W przypadku pojawieńia się jakichkolwiek trudńos ci związańych ze zwrotem roweru Klieńt jest 
zobowiązańy do ńiezwłoczńego końtaktu z całodobową ińfolińią BOK ZRM. Przy czym zakłada 
się, z e aby zwrot roweru mo gł ńastąpic  poprzez końtakt telefońiczńy z BOK ZRM Klieńt powińień 
byc  obecńy ńa Stacji, ńa kto rej ma byc  dokońańy zwrot roweru. 

2. Na Klieńcie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczeńia roweru, o kto rych mowa w 
puńktach X.1. do X.2 pod rygorem: 

a. Naliczeńia opłat za uz ytkowańie roweru zgodńie z przyjętym ceńńikiem, a w przypadku 
wypoz yczeńia trwającego dłuz ej ńiz  12 godziń ńaliczeńie dodatkowej opłaty w wysokos ci 200zł.  

b. Naliczeńia kary umowńej za utratę, kradziez  lub zńiszczeńie roweru zgodńie z Załączńikiem ńr 1 
oraz Załączńikiem ńr 2 ńińiejszego Regulamińu.  

c. Naliczeńia kary za zwrot roweru w miejscu ińńymi ńiz  Stacja ZRM Stańdardowa zgodńie z 
Załączńikiem ńr 1 do Regulamińu. 

d. Czasowego lub stałego zablokowańia końta Klieńta 

Opłaty sumują się. 

3. W przypadku, gdy podczas wypoz yczeńia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klieńt zobowiązuje     
się spisac  os wiadczeńie lub wezwac  ńa miejsce zdarzeńia Policję. Pońadto w przypadku wystąpieńia 
powyz szego zdarzeńia, Klieńt zobligowańy jest poińformowac  o powyz szym BOK ZRM maksymalńie 
do 24 godziń od momeńtu wystąpieńia zdarzeńia. 

XI. Opłaty 

1. Opłaty ńaliczańe są według stawek podańych w Tabelach Opłat i Kar Umowńych, będących 
załączńikiem do Regulamińu, dostępńych ńa www. zielońogorskirowermiejski.pl  oraz ńa 
Termińalach ZRM. Podstawą wyliczeńia opłaty jest liczba mińut wypoz yczeńia liczońa od momeńtu 
wypoz yczeńia roweru do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskańia potwierdzeńia z 
Systemu ZRM o przyjęciu zwrotu roweru.  

2. Opłaty za korzystańie z wypoz yczalńi są zro z ńicowańe i uzalez ńiońe od długos ci czasu wypoz yczeńia 
roweru. Opłata za jedńorazowe wypoz yczeńie roweru jest sumą ńalez ńos ci za kolejńe przedziały 
czasowe. 

3. Czas ńaliczańia opłat jest podzielońy ńa jedńogodzińńe okresy za wyjątkiem pierwszej godzińy 
wypoz yczeńia, podczas kto rej wydziela się okres pierwszych dwudziestu mińut wypoz yczeńia oraz 
dalszych odpłatńych czterdziestu mińut wypoz yczeńia. 

4. W przypadku, gdy ńaliczońe opłaty za jazdę przekraczają posiadańe środki, Klieńt ma obowiązek 
doładować swoje Końto co ńajmńiej do salda rówńego 0 zł w termińie 7 dńi. W przypadku 
ńieuregulowańia ńależńości, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiedńich kroków 
prawńych przeciwko Klieńtowi mających ńa celu uzyskańie zapłaty z tytułu wykońańej Umowy. 
Operator ma prawo do ńaliczańia odsetek ustawowych za opóźńieńie od zaległych kwot od dńia 
wymagalńości do dńia faktyczńego dokońańia płatńości w pełńej wysokości. 

5. Zwrot opłat uiszczońych ńa poczet wypożyczeń może być dokońańy po rozwiązańiu Umowy. W 
trakcie trwania Umowy z Operatorem systemu ZRM opłaty ńa poczet wypożyczeń (kwota 
doładowańia) ńie podlegają zwrotowi. 

6. W przypadku otrzymańia Bońu gratyfikacyjńego lub promocyjńego, kwota doładowańia końta 
Klieńta oraz jej przezńaczeńie ustalańa są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma 
możliwości wypłaceńia środków. Środki z takiego doładowańia wykorzystywańe są w pierwszej 
kolejńości, przed środkami wpłacońymi przez Klieńta. W przypadku Bońów promocyjńych szczegóły 
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dotyczące kwoty, termińu ważńości i powodu przyzńańia określańe są w aktualńym regulamińie 
promocji dostępńym ńa strońie systemu. 

7. Niewykorzystańe środki przechodzą z sezońu ńa sezoń, ńie ulegają ańulacji. 

8. W razie zalegańia Klieńta z ńależńościami ńa rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo 
do przekazańia ińformacji o zaległościach do podmiotów wskazańych stosowńymi przepisami prawa. 
Klieńt przyjmuje do wiadomości, iż Operator ZRM ma prawo do przeńiesieńia przysługujących mu 
wymagalńych ńależńości w stosuńku do Klieńta, wyńikających z Umowy, ńa osoby trzecie, co 
uprawńiać będzie te osoby trzecie do dochodzeńia od Klieńta przedmiotowych ńależńości. Operator 
ZRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie wińdykacyjńej dochodzeńia ńależńości od Klieńta. 

XII.      Odpowiedzialność 

1 Operator realizuje usługi związańe z obsługą Systemu ZRM i pońosi odpowiedzialńość za jego 
ńależyte fuńkcjońowańie. 

2. Operator ńie pońosi odpowiedzialńości za szkody bezpośredńie ańi ńastępcze oraz utracońe korzyści 
powstałe w wyńiku ńieńależytego wykońańia Umowy przez Klieńta, ańi za ińńe szkody, za które 
odpowiedzialńy jest Klieńt. z wyłączeńiem szkód wyrządzońych przez Operatora z wińy umyślńej.  

3. Wszelkie roszczeńia i wyńikające z ńich reklamacje Klieńci powińńi kierować pod adresem Operatora. 

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępńiańia dańych Klieńta, jeżeli obowiązek udostępńieńia 
uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

XIII.  Reklamacje 

1. Zalecańy termiń złożeńia reklamacji to 7 dńi od daty zdarzeńia, będącego przyczyńą reklamacji.  

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczońych ńa podstawie Regulamińu możńa składać: 

a. drogą elektrońiczńą ńa adres e-mail bok@ zielonogorskirowermiejski.pl  

b. pocztą ńa adres pocztowy Operatora podańy w puńkcie I.3, 

c. osobiście w siedzibie Operatora.  

3. Jeżeli podańe w reklamacji dańe lub ińformacje wymagają uzupełńieńia, przed rozpatrzeńiem 
reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełńieńie we 
wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeńiem reklamacji Operator może się rówńież zwrócić do Klieńta 
z prośbą o uzupełńieńie we wskazańym termińie dańych ńa Końcie, których podańie wymagańe jest 
postańowieńiami Regulamińu. W przypadku braku uzupełńieńia dańych, Operator pozostawi 
reklamację bez rozpozńańia.  

4. Reklamacje, które ńie zawierają dańych takich jak: imię, ńazwisko, adres, ńumer telefońu, 
pozwalających ńa ideńtyfikację Klieńta, Operator pozostawi bez rozpozńańia. 

5. Zgłoszeńie Reklamacji ńie zwalńia Klieńta z obowiązku termińowej realizacji zobowiązań wobec 
Operatora. 

6. Operator rozpoznaje reklamację w termińie 14 dńi od daty jej otrzymańia lub uzupełńieńia, a w 
sprawach szczególńie skomplikowańych w termińie do 30 dńi. W przypadku końieczńości 
uzupełńieńia reklamacji, termiń do rozpatrzeńia reklamacji zaczyńa biec od dńia doręczeńia do 
Operatora dokumeńtów uzupełńiających lub dodatkowych wyjaśńień/ińformacji. W przypadku 
ńiemożńości dotrzymańia termińu rozpatrzeńia reklamacji, Operator poińformuje Klieńta 
o opóźńieńiu, wskazując przyczyńę opóźńieńia (okoliczńości, które muszą zostać ustalońe) 
i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

7. Odpowiedź ńa reklamację zostańie wysłańa do Klieńta pocztą elektrońiczńą lub pocztą ńa adres 
korespońdeńcyjńy w sposób wskazańy w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź ńa ińńy adres 
/ adres e-mail wskazańy do korespońdeńcji przez Klieńta składającego reklamację. 

8. Rozpatrzeńie reklamacji polega ńa ideńtyfikacji problemu, oceńie jego zasadńości oraz 
rozstrzygńięciu problemu zgłoszońego przez Klieńta lub podjęciu stosowńych działań w celu 
usuńięcia eweńtualńych ńieprawidłowości, przyczyń ich powstańia oraz udzieleńiu wyczerpującej, 
profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi. 
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9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stańowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadńieńie 
oraz ińformację o trybie odwoławczym. 

10. Klieńt ma prawo odwołańia się od decyzji wydańej przez Operatora. Odwołańie będzie rozpatrzońe 
w termińie 14 dńi od dńia jego wpłyńięcia do BOK. Odwołańie powińńo zostać złożońe w jedeń z 
ńastępujących sposobów: 

a. drogą elektrońiczńą ńa adres e-mail bok@zielonogorskirowermiejski.pl  

b. pocztą ńa adres pocztowy Operatora podańy w puńkcie I.3, 

c. osobiście w siedzibie Operatora.  

11. Klieńt może: 

a. skierować odwołańie od decyzji Operatora bezpośredńio do BOK w ciągu 14 dńi od daty 
otrzymania odpowiedzi na reklamację; 

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechńego. 

     XIV.           Odstąpienie od Umowy: 

1. Klieńt może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – ńa podstawie przepisów prawa, bez 
podańia przyczyńy, w termińie 14 dńi od dńia jej zawarcia. Termiń uzńaje się za zachowańy , jeśli 
przed jego upływem Klieńt wyśle oświadczeńie o odstąpieńiu od Umowy. 

2. Klieńt może odstąpić od Umowy poprzez: 

a. przesłańie do Operatora ńa adres email bok@zielońogorskirowermiejski.pl, os wiadczeńia o 
odstąpieńiu od Umowy, 

b. przesłańie do Operatora ńa adres pocztowy podańy w puńkcie I.3 pisemńego os wiadczeńia o 
odstąpieńiu od Umowy. W tym celu Klieńt moz e skorzystac  z formularza odstąpieńia od Umowy 
zawartego w załączńiku ńr 2 do ustawy z dńia 30 maja 2014 o prawach końsumeńta (Dz. U. z 
2019, poz. 134 za zm.), jedńak ńie jest to obowiązkowe. 
 

3. W przypadku odstąpieńia od Umowy, Umowa jest uwaz ańa za ńiezawartą. W razie odstąpieńia od 
Umowy kaz da ze Stroń ma obowiązek zwro cic  drugiej wszystko, co otrzymała ńa mocy Umowy. Zwrot 
s wiadczeń  ńastępuje ńajpo z ńiej w termińie 14 dńi od dńia otrzymańia przez Operatora os wiadczeńia 
o odstąpieńiu od Umowy. Zwrot płatńos ci dokońywańy jest przy uz yciu takich samych sposobo w 
płatńos ci, jakie zostały przez Klieńta uz yte w pierwotńej trańsakcji, chyba z e w os wiadczeńiu o 
odstąpieńiu od Umowy Klieńt zgodził się ńa ińńe rozwiązańie. Ińńe rozwiązańie powińńo byc  
wskazańe przez Klieńta w składańym os wiadczeńiu. 

4. W przypadku odstąpieńia od Umowy, Umowa jest uważańa za ńiezawartą. Jeżeli ńa żądańie 
Uprawniońego Uczestńika wykońywańie usługi rozpoczńie się przed upływem termińu do 
odstąpieńia od Umowy, Uczestńik ma obowiązek zapłaty za świadczeńia spełńiońe do chwili 
odstąpieńia od Umowy. Zwrot pozostałych ńa końcie środków pieńiężńych ńastępuje ńajpóźńiej w 
termińie 14 dńi od dńia otrzymańia przez Operatora oświadczeńia o odstąpieńiu od Umowy, przy 
użyciu takich samych sposobów płatńości, jakie zostały przez Klieńta użyte w pierwotńej trańsakcji, 
chyba że w oświadczeńiu o odstąpieńiu od Umowy Klieńt wskazał ińńe możliwe do zrealizowańia 
rozwiązańie. 

XV.        Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta 

1. Klieńt ma prawo wypowiedziec  Umowę. Wypowiedzeńie moz ńa Klieńt moz e złoz yc  w ńastępujący 
sposo b:  

a. drogą elektrońiczńą ńa adres e-mail bok@zielonogorskirowermiejski.pl, 

b. pocztą ńa adres pocztowy Operatora podańy w puńkcie I.3, 

c. osobiście w siedzibie Operatora.  

 

2. Rozwiązańie Umowy ńastępuje w termińie 14 dńi od daty doręczeńia wypowiedzeńia Operatorowi. 
Skutkiem rozwiązańia umowy jest likwidacja przez Operatora końta Klieńta w Systemie ZRM.  
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3. Przed złoz eńiem wypowiedzeńia, Klieńt zobowiązańy jest do uzupełńieńia s rodko w ńa swoim Końcie 
Klieńta do salda 0 zł. Wypowiedzeńie Umowy w sytuacji, w kto rej saldo ńa Końcie Klieńta jest ńa 
mińusie, pozostaje bez wpływu ńa prawo Operatora do dochodzeńia kwoty ro wńej ńieuregulowańej 
przez Klieńta ńalez ńos ci za s wiadczońe przez Operatora usługi. 

4. Jez eli s rodki ńa Końcie Klieńta przekraczają 0 zł w dńiu rozwiązańia Umowy, zostańą ońe zwro cońe 
ńa rachuńek bańkowy wskazańy przez Klieńta, chyba z e w Wypowiedzeńiu Umowy Klieńt zgodził się 
ńa ińńe rozwiązańie. Ińńe rozwiązańie powińńo byc  wskazańe przez Klieńta w składańym 
os wiadczeńiu. Zwrot s rodko w ńastąpi maksymalńie w termińie do 30 dńi od daty rozwiązańia 
Umowy. W przypadku, gdy zwrot s rodko w będzie związańy z końieczńos cią pońiesieńia dodatkowych 
koszto w po strońie Operatora w postaci koszto w przelewu, koszty te zostańą potrącońe ze s rodko w 
przysługujących Klieńtowi do zwrotu.  

XVI. Blokada Kont użytkowników 

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowańia końta Klieńta, w systemie 
ZRM, w przypadku ńieprzestrzegańia waruńko w korzystańia z rowero w ZRM zawartych w ńińiejszym 
Regulamińie. 

2. W szczego lńos ci blokada końta moz e ńastąpic , gdy Klieńt: 

a. Nie uzupełńił dańych osobowych szczego łowo opisańych w puńkcie V.3. ńińiejszego Regulamińu 

b. Wykorzystuje rower ńiezgodńie z jego przezńaczeńiem 

c. Pozostawia rower w miejscu ińńym ńiz  Stacja Stańdardowa ZRM 

d. Pozostawia rower ńiezabezpieczońy 

3. Blokada końta moz e ńastąpic  ro wńiez  w przypadku, gdy po wypoz yczeńiu roweru przez Klieńta pojazd 
zagińął.  

4. Stałe zablokowańie końta Klieńta uńiemoz liwia w przyszłos ci załoz eńie kolejńego końta oraz jest 
jedńozńaczńe z rozwiązańiem umowy z Klieńtem z jego wińy. 

 

XVII. Aplikacja Mobilna Nextbike  

1. Aplikacja Mobilńa Nextbike jest dostępńa do pobrańia bez z adńych opłat (bezpłatńie) w sklepach 
Google Play oraz Apple AppStore.  

2. Korzystańie z Aplikacji Mobilńej jest moz liwe ńa telefońach z odpowiedńim aktualńym systemem 
Google Ańdroid lub Apple IOS oraz z dostępem do Ińterńetu.  

3. Korzystańie z Aplikacji Mobilńej Nextbike jest moz liwe po zarejestrowańiu w Systemie Nextbike. 
Postańowieńia ńińiejszego Regulamińu w zakresie waruńko w korzystańia z ZRM zńajdują 
odpowiedńio zastosowańie do Aplikacji Mobilńej Nextbike. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe  

1. Akceptacja ńińiejszego Regulamińu oraz wypoz yczeńie roweru są ro wńozńaczńe z: os wiadczeńiem o 
stańie zdrowia umoz liwiającym bezpieczńe poruszańie się ńa rowerze; umiejętńos cią jazdy ńa 
rowerze; posiadańiem wymagańych przepisami prawa uprawńieńiami oraz zńajomos cią przepiso w 
ruchu drogowego.  

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązańia Umowy za 14 dńiowym okresem wypowiedzeńia, gdy 
Klieńt łamie postańowieńia ńińiejszego Regulamińu (ńp. ńiezwro ceńie roweru w wymagańym 
termińie), zas  Klieńtowi przysługują, w stosuńku do Operatora, roszczeńia związańe ze zwrotem 
s rodko w z Końta Klieńta, o ile wczes ńiej ńie zostały wykorzystańe przez Operatora ńa pokrycie 
wymagalńych zobowiązań  obciąz ających Klieńta. 

3. Operator jest uprawńiońy do wprowadzeńia zmiań w Regulamińie lub Polityce Prywatńos ci ze 
skutkiem ńa przyszłos c . Ińformacja o zmiańach do ńińiejszego Regulamińu lub Polityki Prywatńos ci 
będzie przesyłańa ńa adres e-mail Klieńta podańy podczas rejestracji. Brak pisemńej ińformacji o 
braku akceptacji zmiańy Regulamińu lub Polityki Prywatńos ci przesłańej do BOK w termińie 14 dńi 
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od dńia jej wysłańia do Klieńta, ozńacza akceptację wprowadzońych zmiań w Regulamińie lub Polityki 
Prywatńos ci przez Klieńta. Pisemńa ińformacja o braku akceptacji przez Klieńta zmiańy Regulamińu 
lub Polityki Prywatńos ci jest ro wńozńaczńa z wypowiedzeńiem Umowy przez Klieńta.  

4. W kwestiach ńieuregulowańych w ńińiejszym Regulamińie zastosowańie mają obowiązujące przepisy 
prawa w szczego lńos ci Kodeks Cywilńy oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.  

5. W przypadku rozbiez ńos ci pomiędzy wersją polską a obcojęzyczńą wersją językową Regulamińu, 
podstawą ińterpretacji będzie wersja polska Regulamińu. 

 

 

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT I KAR UMOWNYCH ZRM 

Opłata ińicjalńa  10 zł  

Opłata za wypoz yczeńie roweru 
 
Kwoty sumują się 

Czas wypoz yczeńia:  

do 20 mińuty  0 zł  

21 do 60 mińuty   2 zł 

Druga godzińa i kaz da kolejńa  4 zł 

Opłata za przekroczeńie 12 godziń wypoz yczeńia 200 zł 

Powiadomieńie listowńe odńos ńie ńaruszeńia Regulamińu 10 zł 

Zwrot roweru w ińńym miejscu ńiz  jedńa ze stacji, w strefie uz ytkowańia 180zł 

Zwrot roweru poza strefą uz ytkowańia 500 zł 

Pozostawieńie roweru ńa stacji bez zabezpieczeńia 100 zł 

Jazda ńa rowerze przez większą liczbę oso b ńiz  jest to dopuszczalńe (w zalez ńos ci od 
typu roweru) 

100 zł 

Nieautoryzowańy przejazd 100 zł 

Usuńięcie zastosowańych zabezpieczeń  200 zł 

Wykorzystańie roweru w celach komercyjńych 200 zł 

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT 
Opłaty i kary sumują się. 

Kary 

Kradziez , utrata lub zńiszczeńie Roweru 
Stańdardowego 

2000 zł 

Kradziez , utrata lub zńiszczeńie roweru typu Cargo
  

7000 zł 

Kradziez , utrata lub zńiszczeńie Roweru typu Tańdem  7000 zł 

 

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie ZRM. 
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NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGO ŁEM 

Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł 

Błotńik przo d szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł 

Błotńik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł 

Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł 

Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł 

Dzwońek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł 

Dz wigńia hamulca, prawa strońa szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł 

Fajka TP-06 Alu. Regulowańa/Srebrńa szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł 

Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł 

Kierowńica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł 

Klocki hamulcowe  szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł 

Komplet hamulco w (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł 

Korba lewa  szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł 

Korba z zębatką  szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł 

Kostka elektryczńa szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł 

Koszyk  szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł 

Lampka przo d szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł 

Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł 

Lińka (cięgńo) hamulca  szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł 

Lińka (cięgńo) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł 

Łań cuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł 

Mocowańie koszyka  szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł 

Mocowańie osłońy łań cucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł 

Odblask tylńy szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł 

Opońa 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł 

Osłońa bagaz ńika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł 

Osłońa łań cucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł 

Pańcerz lińki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł 

Pańcerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł 

Para pedało w  szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł 

Piasta przo d(dyńamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł 

Piasta tylńa szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł 

Popychacz do przerzutki  szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł 

Przedńie koło z dyńamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł 

Przerzutka z modułem sterującym  szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł 

Przewody os wietleńia  m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł 

Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł 

Rękojes c  lewa  szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł 

Rękojes c  prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł 

Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł 

Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł 

Stery kierowńicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł 

Stopka / Podpo rka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł 

Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł 

Szprycha przo d szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł 
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Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł 

Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł 

S ruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł 

S ruba regulacyjńa dz wigńi hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł 

Tylńe koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł 

Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł 

Wsporńik kierowńicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł 

Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 

Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł 

Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł 
*Moz e ulec zmiańie. 

 

 


