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Krajowy program E-Cycle – Warunki wypożyczania rowerów elektrycznych 
22 grudnia 2022 roku 

NA ŻYWO 
 
1. Wprowadzenie 
 

1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wypożyczenia od nas roweru elektrycznego („E-
Cycle”) wraz z wszelkimi akcesoriami i dodatkami dostarczonymi w ramach Krajowego 
programu E-Cycle („Program”).  

 
1.2. Użytkownik zamierza wypożyczyć, a my zgadzamy się mu wypożyczyć rower E-Cycle, 

zgodnie z warunkami w potwierdzeniu rezerwacji.   
 

1.3. Wypożyczenie E-Cycle i wszelkich dostarczonych akcesoriów (w tym świateł, kłódek, 
kasków, ładowarki) następuje na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i odbywa się bezpłatnie.  

 
1.4. Wypożyczając E-Cycle i zaznaczając odpowiednie pole w naszym systemie zarządzania 

rezerwacjami, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków 
(„Warunki”) i uznaje je za wiążące. 

 

1.5. Odrębne warunki mogą dotyczyć udziału w wydarzeniu, które udostępnimy oddzielnie.   
 

1.6. Należy pamiętać, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków 
możemy odmówić wypożyczenia E-Cycle lub anulować wypożyczenie.    

 
2. Informacje o nas i Programie 
 

2.1. Jesteśmy Klubem Turystyki Rowerowej (działającym jako Cycling UK) utworzonym i 
zarejestrowanym w Anglii i Walii pod numerem ewidencyjnym 25185 oraz 
zarejestrowanym jako organizacja charytatywna w Anglii i Walii pod numerem 1147607 
oraz w Szkocji pod numerem SC042541, której siedziba znajduje się w Parklands, 
Railton Road, Guildford, Surrey GU2 9JX („Cycling UK”). 

 
2.2. Program ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i zrozumienia oraz 

przyspieszenie wdrażania rowerów elektrycznych. Na realizację tego Programu 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Transportu. 

 

2.3. Użytkownik może skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących 
niniejszych Warunków, roweru E-Cycle i/lub Programu, wysyłając wiadomość e-mail na 
adres: bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

 
3. Wypożyczanie roweru elektrycznego E-Cycle 
 

3.1. Aby wypożyczyć rower elektryczny E-Cycle, użytkownik musi: 
 

3.1.1. mieć ukończone 18 lat (należy pamiętać, że niektóre z naszych e-hubów zezwalają 
na udział osobom powyżej 16 roku życia, pod warunkiem posiadania zgody rodziców, 
którą należy udokumentować za pomocą wypełnionego formularza zgody rodziców); 
 

3.1.2. być sprawnym i kompetentnym rowerzystą;  
 

3.1.3. upewnić się, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne, nie wprowadzają 
w błąd i są kompletne; 

 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org


2 

3.1.4. złożyć wniosek i uzyskać przyjęcie do udziału w Programie, zarejestrować się u nas 
i uzyskać zatwierdzenie (w tym wymaga się spełnienia wszystkich wymagań 
kwalifikacyjnych) oraz otrzymać potwierdzenie rezerwacji, a także 

 
3.1.5. wyrazić zgodę na niniejsze Warunki. 

 
3.2. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia wniosku 

o wypożyczenie roweru E-Cycle. 
 

3.3. Należy przedstawić dowód tożsamości (np. prawo jazdy, paszport, biometryczne 
zezwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii (BRP), kartę rejestracyjną azylu (ARC), dowód 
osobisty wydany poza Wielką Brytanią lub kartę pracowniczą/uczniowską na Wydarzenie 
organizowane w miejscu pracy lub centrum edukacji); dowód potwierdzający adres 
zamieszkania (rachunek za media, rachunek za podatek lokalny, wyciąg bankowy) przy 
odbiorze roweru elektrycznego E-Cycle.  Preferowany jest dokument tożsamości ze 
zdjęciem, ale akceptujemy również rachunek za media, rachunek za podatek lokalny lub 
wyciąg bankowy, jeżeli użytkownik nie ma dokumentu tożsamości ze zdjęciem i jeżeli 
widnieje na nim jego imię i nazwisko oraz adres. Jeżeli wypożyczasz rower elektryczny E-
Cycle TIER w swoim miejscu pracy (np. w NHS), należy przedstawić potwierdzenie 
zatrudnienia lub dokument NHS ze zdjęciem. Należy również zabrać ze sobą 
potwierdzenie rezerwacji.   

 
3.4. Wypożyczenie rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia podanym na potwierdzeniu rezerwacji i 

będzie kontynuowane do momentu zwrotu roweru E-Cycle w dniu zakończenia okresu 
wypożyczenia, w punkcie, w którym odebrano rower E-Cycle („Okres wypożyczenia”). 

 
3.5. Odbiór roweru E-Cycle musi nastąpić w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia 

zamieszczonej na potwierdzeniu rezerwacji, niedokonanie tego spowoduje automatyczne 
anulowanie rezerwacji. 

 
3.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego rozmiaru roweru E-Cycle. 

Właściwy rozmiar i dopasowanie roweru E-Cycle zostaną sprawdzone przez naszych 
pracowników w momencie odbioru. Jeżeli nasi pracownicy uznają, że rozmiar lub 
dopasowanie roweru E-Cycle jest nieprawidłowe, możemy odmówić wypożyczenia. Nie 
jesteśmy zobowiązani do wymiany zarezerwowanego roweru elektrycznego na inny. 

 

3.7. Punkt 3.6 nie ma zastosowania w przypadku wypożyczenia roweru E-Cycle TIER w 
miejscu pracy. Rowery E-Cycle TIER mają jeden rozmiar. 

 
3.8. Przy odbiorze roweru E-Cycle na początku okresu wypożyczenia należy sprawdzić, czy 

rower E-Cycle jest w dobrym stanie przed opuszczeniem miejsca wypożyczenia. 
 

3.9. Rower E-Cycle należy zwrócić czysty, z całkowicie naładowaną baterią i w takim samym 
stanie, w jakim go odebrano (z wyłączeniem normalnego zużycia wynikającego z 
eksploatacji zgodnie z niniejszymi Warunkami). 

 

3.10. Jeżeli rower E-Cycle TIER został wypożyczony w miejscu pracy, użytkownik nie będzie 
mógł naładować akumulatora roweru elektrycznego w domu.  Należy go ładować w 
miejscu pracy. 

 

3.11. Należy zwrócić rower E-Cycle i wszelkie akcesoria w dniu, godzinie i miejscu podanym 
na potwierdzeniu rezerwacji na koniec okresu wypożyczenia. Jeżeli rower E-Cycle (w tym 
wszelkie akcesoria) nie zostanie zwrócony w ostatnim dniu okresu wypożyczenia lub 
wcześniej, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za opóźnienie zgodnie z 
punktem 5 poniżej. 
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3.12. Można zarezerwować tylko jeden rower E-Cycle na osobę i tylko jedno wypożyczenie 
roweru E-Cycle jest dozwolone w trakcie trwania Programu (kolejne / cykliczne / 
powtarzające się rezerwacje są niedozwolone i zostaną automatycznie anulowane). 

 

3.13. Użytkownik wyraża zgodę na udział w naszym procesie monitorowania i oceny, który 
obejmuje ankietę przed wypożyczeniem i dwie ankiety po wypożyczeniu. Odpowiedzi w 
ankietach mogą być anonimowe.  

 

3.14. Po udziale w Programie, Cycling UK lub Steer, partner ds. oceny Departamentu 
Transportu, może skontaktować się z użytkownikiem, aby zaprosić go do wzięcia udziału 
w dalszych badaniach Programu i udziału w nim. 

 

3.15. Użytkownik będzie otrzymywać od nas niezbędną korespondencję w celu zarządzania 
rezerwacją, zapewnienia bezpłatnego członkostwa w Cycling UK (patrz punkt 10.5) oraz 
uzyskania dostępu do naszych ankiet monitorujących i oceniających (patrz punkt 3.13). 

 
4. Obowiązki użytkownika 
 

4.1.  Aby wypożyczyć rower E-Cycle, użytkownik musi: 

4.1.1. przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących przepisów prawa; 

4.1.2. przestrzegać Kodeksu Drogowego; 

4.1.3. przestrzegać wszystkich znaków i sygnalizacji drogowych; 

4.1.4. przed użyciem upewnić się, że rower E-Cycle nadaje się do jazdy po drogach (w 
tym przed każdym użyciem sprawdzić, czy opony, hamulce, siodełko i dzwonek 
nadają się do użytku); 

4.1.5. korzystać z roweru E-Cycle w sposób rozsądny i odpowiedzialny; 

4.1.6. korzystać z roweru E-Cycle zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez nas i/lub 
producenta; 

4.1.7. dbać o akumulator litowy roweru elektrycznego: postępować zgodnie z instrukcjami 
ładowania dostarczonymi przez nas lub producenta (rowery E-Cycle TIER nie mogą 
być ładowane przez użytkowników); nie wystawiać akumulatora na działanie 
ekstremalnych temperatur; nie upuszczać akumulatora ani nie manipulować przy nim 
w żaden sposób i używać akumulatora wyłącznie do zasilania roweru E-Cycle. Jeżeli 
akumulator jest uszkodzony, należy zgłosić ten fakt na adres e-mail: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org  

4.1.8. dbać o rower E-Cycle, a także 

4.1.9. bezpiecznie zabezpieczyć rower E-Cycle, gdy nie jest używany lub gdy jest 
pozostawiany bez nadzoru: w bezpiecznym miejscu, do stałego obiektu i za pomocą 
dostarczonej kłódki. Jeżeli użytkownik wypożycza rower E-Cycle TIER w swoim 
miejscu pracy, nie musi go mocować do stałego obiektu. 

 
4.2.  Podczas korzystania z roweru E-Cycle (wraz z wszelkimi akcesoriami) NIE wolno: 

4.2.1. pozostawiać roweru E-Cycle bez nadzoru lub bez zabezpieczenia (z wyjątkiem 
rowerów E-Cycle TIER zgodnie z punktem 4.1.9 powyżej); 

4.2.2. używać roweru E-Cycle niezgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład nie wolno 
świadczyć ani obsługiwać usług kurierskich ani wykorzystywać go do jakichkolwiek 
celów biznesowych; 

4.2.3. sprzedać, pożyczyć, oddać, wynająć lub w inny sposób oddać w posiadanie roweru 
E-Cycle lub zezwalać jakiejkolwiek innej osobie na korzystanie z roweru E-Cycle; 

4.2.4. uszkadzać, niszczyć ani dewastować roweru E-Cycle; 
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4.2.5. obciążać roweru E-Cycle: 

(a) łączną masą ponad 250 funtów (130 kg) – lub 242 funtów (110 kg) dla rowerów E-
Cycle TIER; 

(b) więcej niż jedną osobą naraz; 

(c)  koszem o łącznej masie ponad 20 funtów (10 kg) – lub 13 funtów (6 kg) dla 
rowerów E-Cycle TIER; 

(d) koszem z jakimikolwiek zwierzętami, dziećmi lub innymi osobami; 

4.2.6. przewozić substancji niebezpiecznych, szkodliwych lub łatwopalnych lub 
jakichkolwiek przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia u użytkownika i/lub 
spowodować uszkodzenie roweru E-Cycle i/lub substancji, które są zabronione przez 
prawo; 

4.2.7. używać roweru E-Cycle do wyścigów, akrobacji lub trików; 

4.2.8. korzystać z roweru E-Cycle pod wpływem alkoholu, silnych leków lub innych 
środków odurzających; 

4.2.9. korzystać z roweru E-Cycle podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub 
korzystania z telefonu komórkowego; 

4.2.10. demontować lub manipulować przy rowerze E-Cycle (lub podejmować jakichkolwiek 
prób wykonywania takich czynności); 

4.2.11.  dodawać lub dołączać akcesoriów lub przyczep do roweru E-Cycle; 

4.2.12.  korzystać z roweru E-Cycle do celów niezgodnych z prawem; 

4.2.13.  używać roweru E-Cycle do zachowań antyspołecznych (w tym, na przykład, w 
sposób, który powoduje lub może powodować nękanie, podniesienie alarmu, 
obrażanie lub niepokojenie innych osób); oraz 

4.2.14.  pozostawiać roweru E-Cycle w dowolnym miejscu, w którym będzie on blokował 
publiczną arterię komunikacyjną, taką jak chodnik, ścieżka rowerowa lub droga. 

 

5. Spóźnienie lub brak powrotu roweru E-Cycle 
 

5.1. Jeżeli rower E-Cycle nie zostanie zwrócony do końca okresu wypożyczenia zgodnie z 
punktem 3.11 powyżej (data, godzina i miejsce), użytkownik zostanie obciążony opłatą za 
zwrot po terminie w wysokości 50 GBP za każdy dzień, w którym nie nastąpi zwrot roweru 
E-Cycle po wygaśnięciu okresu wypożyczenia („Opłata za zwrot poi terminie”) plus opłata 
za odzyskanie w wysokości 200 GBP („Opłata za odzyskanie”), jeżeli będziemy zmuszeni 
odzyskać lub przejąć rower E-Cycle. Opłata za zwrot po terminie będzie ograniczona do 
kwoty 1500 GBP i będzie płatna na żądanie jako dług we wcześniejszym z następujących 
terminów: data zwrotu roweru E-Cycle lub trzydzieści (30) dni po zakończeniu okresu 
wypożyczenia. 

 
5.2. Oprócz naliczenia i odzyskania opłaty za zwrot po terminie i opłaty za odzyskanie, 

zastrzegamy sobie nasze prawa w związku ze zwrotem po terminie lub brakiem zwrócenia 
roweru E-Cycle i wszelkich akcesoriów, w tym prawa do podjęcia kroków w celu 
odnalezienia i przejęcia roweru E-Cycle od użytkownika, poprzez wszczęcie postępowania 
przeciwko użytkownikowi i/lub zgłoszenia wszelkich dowodów przestępstwa na policję.  

 
6. Bezpieczeństwo 
 

6.1. Chcemy, aby użytkownik korzystał z roweru E-Cycle w sposób bezpieczny i przyjemny. 
Oprócz przestrzegania naszych wymagań dotyczących eksploatacji opisanych w punktach 
4.1 i 4.2 powyżej oraz zachowania ostrożności i właściwego osądu, zdecydowanie 
zalecamy noszenie dostarczonego kasku oraz używanie odpowiedniego wyposażenia i 
odzieży ochronnej podczas korzystania z roweru E-Cycle (w tym dostarczonych świateł) i 
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postępowanie zgodnie z naszymi wskazówkami i wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa. 

 
6.2. Użytkownik akceptuje fakt, że jazda na rowerze wiąże się z ryzykiem i potwierdza, że jest 

kompetentnym rowerzystą, który jeździ bezpiecznie i odpowiedzialnie. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za upewnienie się, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z roweru E-
Cycle i jeździ na własne ryzyko. 

 
7. Wykluczenie i zawieszenie 
 

7.1. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik nie zastosuje się do niniejszych Warunków i/lub 
jakichkolwiek obowiązujących przepisów, możemy wykluczyć lub zawiesić go w 
uczestnictwie w Programie i korzystaniu z roweru E-Cycle. 

 
7.2. W przypadku nieprzestrzegania Warunków o charakterze karnym (w tym kradzieży roweru 

E-Cycle) zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia sprawy policji i ujawnienia jej 
odpowiednich informacji. Informacje przekazane przez policję dotyczące nieprzestrzegania 
niniejszych Warunków i wszelkich obowiązujących przepisów prawa mogą zostać 
wykorzystane do wykluczenia lub zawieszenia użytkownika w uczestnictwie w Programie i 
korzystania z roweru E-Cycle. 

 
7.3. Jeżeli użytkownik zostanie wykluczony lub zawieszony w Programie, anulujemy 

wypożyczenie roweru E-Cycle, użytkownik musi natychmiast zwrócić nam rower E-Cycle (i 
wszelkie akcesoria) w miejscu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, w przeciwnym 
razie zostanie naliczona mu opłata za zwrot po terminie. Zastrzegamy sobie prawo do 
podjęcia dalszych działań w przypadku niezwrócenia roweru E-Cycle. 

 
8. Problemy i naprawy 
 

8.1. Jeżeli użytkownik napotka jakiekolwiek problem związany z rowerem E-Cycle, powinien 
zaprzestać korzystania z roweru E-Cycle, gdy tylko będzie to bezpieczne i powiadomić nas 
bezzwłocznie na jeden z poniższych adresów: (a) 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org, (b) w miejscu pracy, jeżeli wypożyczenie 
dotyczy roweru E-Cycle TIER lub (c) w lokalizacji Evans Cycles, w której odebrano rower 
E-Cycle, jeżeli wypożyczenie nastąpiło w Evans Cycles. Jeżeli użytkownik nie zgłosi tych 
problemów, naraża się na przypisanie mu ich sprawstwa. 
 

8.2. Dołożymy uzasadnionych starań, aby naprawić rower E-Cycle lub zamówić zastępczy 
rower E-Cycle, jeżeli to możliwe, z wyjątkiem: 

8.2.1. naprawy przebitego koła lub założenia łańcucha (tylko w rowerach innych niż 
rowery E-Cycle TIER) lub regulacja siodełka, które można w rozsądny sposób 
wykonać samodzielnie lub 

8.2.2. uszkodzenia w wyniku niewłaściwej eksploatacji. 
 

8.3. Jeżeli użytkownik wypożycza rower E-Cycle TIER w swoim miejscu pracy, nie powinien 
próbować samodzielnie zakładać łańcucha, który spadł.  Zamiast tego należy zwrócić 
rower do miejsca pracy i/lub powiadomić nas pocztą elektroniczną na adres: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org lub poinformować naszego przedstawiciela 
w miejscu pracy o konieczności założenia łańcucha. Rowery E-Cycle TIER mają opony z 
pełnej gumy i nie są narażone na przebicie. 

 
9. Wypadki / uszkodzone, zagubione lub skradzione rowery E-Cycle 
 

9.1.  Należy zgłosić (tak szybko, jak to możliwe) wszelkie przypadki uszkodzenia, zagubienia 
lub kradzieży roweru E-Cycle pocztą elektroniczną na adres: 
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bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org lub w Evans Cycles, gdzie odebrano rower 
E-Cycle, jeżeli rower wypożyczono w Evans Cycles.  
 

9.2. W przypadku kradzieży roweru E-Cycle należy również zgłosić ten fakt na najbliższym 
posterunku policji, powiadamiając go o swoim udziale w Programie, a także uzyskać i 
dostarczyć nam pocztą elektroniczną kopię numeru referencyjnego zdarzenia, a także 
dokumentację fotograficzną z miejsca kradzieży roweru E-Cycle. 

 
9.3.  Jeżeli użytkownik uczestniczył w wypadku lub w wyniku eksploatacji roweru E-Cycle 

doszło do wyrządzenia szkody materialnej lub obrażeń ciała, należy zaprzestać 
korzystania z roweru E-Cycle, gdy jest to bezpieczne i powiadomić nas o wypadku i 
wszelkich uszkodzeniach roweru E-Cycle, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org lub w Evans Cycles, gdzie odebrano rower 
E-Cycle, jeżeli wypożyczenie nastąpiło w Evans Cycles. Jeżeli użytkownik był 
uczestnikiem wypadku drogowego, w tym drobnej kolizji, musi zgłosić ten fakt na 
najbliższym posterunku policji, powiadamiając o swoim udziale w Programie, a także musi 
uzyskać i dostarczyć nam pocztą elektroniczną kopię policyjnego numeru referencyjnego 
zdarzenia. 

 
10. Odpowiedzialność i ubezpieczenie 
 

10.1. Rower E-Cycle i wszystkie akcesoria pozostają naszą własnością (lub odpowiednio 
własnością naszych partnerów) w okresie wypożyczenia. 

 
10.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę, kradzież lub 

uszkodzenie roweru E-Cycle i wszelkich akcesoriów, które dostarczymy mu podczas 
okresu wypożyczenia. 

 
10.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu 

któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, które jest 
spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą. 

 
10.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie lub wadliwe działanie ładowarek Qi 

(bezprzewodowych) i/lub uchwytów na telefony komórkowe dostępnych w rowerach E-
Cycle TIER w przypadku wypożyczenia w miejscu pracy. 

 
10.5. Po odebraniu roweru E-Cycle na początku okresu wypożyczenia użytkownik 

otrzyma (bezpłatnie) trzymiesięczne członkostwo w Cycling UK, które obejmuje 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  Szczegółowe informacje na temat 
członkostwa użytkownik otrzyma wkrótce po odebraniu swojego roweru E-Cycle. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty członkostwa lub anulowania członkostwa 
według naszego uznania. Obecni członkowie Cycling UK nie otrzymają przedłużenia 
członkostwa, dodatkowego członkostwa ani rekompensaty z powodu wypożyczenia 
roweru E-Cycle w ramach programu.  

 
11. Ochrona danych 

 
11.1. Nasza Polityka prywatności (odnośnik zamieszczono poniżej) określa, w jaki sposób 

możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika. Należy przeczytać uważnie Politykę 
prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe 
użytkowników. 

https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice  
 
12. Anulowanie 
 

12.1. Użytkownik może zmienić lub anulować wypożyczenie roweru E-Cycle, kontaktując 
się z nami pod adresem bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org lub zwracając swój 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
https://www.cyclinguk.org/article/making-cycling-e-asier-privacy-notice
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
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rower E-Cycle do Evans Cycles, gdzie odebrano rower E-Cycle, jeżeli wypożyczenie 
nastąpiło w Evans Cycles.  

 
12.2. Wypożyczenie jest uzależnione od kontynuacji Programu. Możemy natychmiast 

anulować wypożyczenie z dowolnego powodu, w tym (między innymi) z powodu 
zakończenia Programu. Jeżeli wypożyczenie zostanie anulowane, należy niezwłocznie 
zwrócić rower E-Cycle do miejsca wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji. 

 
13. Skargi 

 
13.1. Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub 

wypożyczenia lub chce złożyć skargę, musi skontaktować się z nami pod adresem 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org. 

 
14. Aktualizacje 

 
14.1. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. 

 
15. Inne 
 

15.1. Należy powiadomić nas o zmianie adresu lub innych aktualizacjach swoich danych 
tak szybko, jak to możliwe, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org lub w Evans Cycles, gdzie odebrano rower 
E-Cycle, jeżeli rower wypożyczono w Evans Cycles. 

 
15.2. Nikt poza użytkownikiem i nami nie jest stroną tej umowy. Żadna inna osoba nie ma 

żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków. 
 

15.3. Użytkownik nie może przenosić ani scedować żadnych swoich praw wynikających z 
niniejszych Warunków na żadną inną osobę. 

 
15.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za 

nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie skreślone, a pozostałe 
postanowienia będą egzekwowane w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo. 

 
15.5. Niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych 

Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  
 

15.6. Jeżeli niniejsze Warunki zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język i wystąpi 
jakakolwiek niespójność między wersjami Warunków, pierwszeństwo będzie mieć wersja 
w języku angielskim. 

 
15.7. Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i walijskiemu, a wszelkie spory 

dotyczące niniejszych Warunków będą rozpatrywane przez sądy angielskie i walijskie. 

mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org
mailto:bookings.makingcyclingeasier@cyclinguk.org

