
Białystok dn. 21.03.2019

REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON

1. W a r u n k i  i zasady p r z e c h o w y w a n i a  r o w e r ó w:

Rowery powierzone PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON są przechowywane w obiektach należących do firmy APG. 
Obiekty te są ogrzewane, monitorowane, zabezpieczone alarmem antywłamaniowym oraz ubezpieczone od następstw losowych.

Adres PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON :15-545 Białystok ul. CIOŁKOWSKIEGO 157
Godziny otwarcia: ZGODNE Z GODZINAMI OTWARCIA SERWISU 
Każdy rower w PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON posiada swoją kartę informacyjną zawierającą: nr. stanowiska, 

model, nr ramy, dane właściciela, szacunkową wartość, opis ważniejszych komponentów, stan techniczny.
Pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi firma APG CO. Sp. J. 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000075987, REGON 050358903.

Opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie odbioru roweru. 
Zleceniodawca powinien powiadomić  telefonicznie lub osobiście o terminie odbiór roweru z trzydniowym wyprzedzeniem.
Przyjęcie  roweru do przechowywania następuje na podstawie pisemnego zlecenia, sporządzonego przez pracownika 

PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
Odbiór roweru  następuje po okazaniu powyższego zlecenia i okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Rower powierzany PRZECHOWALNI ROWERÓW PELETON MUSI BYĆ CZYSTY, aby właściwie ocenić jego stan 

techniczny.
Do przechowalni są przyjmowane tylko rowery pozbawione akcesoriów tzw. „mobilnych”, tj. liczników, koszy na „klik”, 

fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, itp. (zleceniodawca musi je zdemontować przed pozostawieniem roweru w 
przechowalni).

2. O k r e s y  p r z e c h o w y w a n i a  i  c e n y:

PRZECHOWALNIA ROWERÓW PELETON funkcjonuje przez cały rok. Stawki opłat wg poniższego cennika
Na życzenie klienta możemy odebrać lub dostarczyć odpłatnie rower pod wskazany przez zleceniodawcę adres. Koszt transportu 

do klienta w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wynosi 25 zł 
Rowery nie odebrane w deklarowanym terminie, będą przechowywane max. do jednego roku.  W tym okresie będą wysłane dwa 

monity pismem poleconym na podany adres. ( o ile kontrahent go podał). Po tym okresie będą nieodpłatnie przekazywane dla wybranych 
instytucji pożytku publicznego. 

3. Przeglądy w  o k r e s i e  p r z e c h o w a n i a są wykonywane wg cen promocyjnych:

Prowadzimy odpłatny przedsezonowy przegląd podstawowy  oraz przegląd kompleksowy rowerów 
powierzonych przechowalni.
Przegląd podstawowy obejmuje:       
Regulacje przerzutek
Regulacje hamulców
Centrowanie kół
Regulacje połączeń śrubowych
Kontrola stanu oraz ciśnienia ogumienia
Kontrole stanu technicznego napędu
Sprawdzenie i regulacja luzów elementów łożyskowanych

Przegląd kompleksowy
Obejmuje przegląd podstawowy oraz:
Regulacja oraz smarowanie elementów łożyskowanych (osie, 

suporty, stery)
Odpowietrzanie hamulców hydraulicznych
Serwis piast wielobiegowych
Podstawowy serwis amortyzatorów marki Zoom , Suntour itp.
Czyszczenie napędu (dodatkowo 20 zł).

4. Naprawa roweru.

W okresie przechowywania roweru może zostać dokonana wymiana podzespołów, których uszkodzenie(zużycie) stwierdzono 
podczas przeglądów. Zakres naprawy powinien być uzgodniony z właścicielem roweru. Koszt wymiany wg cennika serwisowego APG.

     Cennik skrócony

miesiąc przechowania w okresie 01.10. do 01.03. 20 pln
okres do 15 dni w okresie 01.10. do 01.03. 15 pln
miesiąc przechowania w okresie 02.03. do 30.09. 30pln
okres do 15 dni w okresie 02.03. do 30.09. 20 pln

przegląd  podstawowy  80 pln
przegląd  kompleksowy 120pln
dojazd do klienta na terenie gminy Białystok 25 pln


