
 

 
 

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji    ul. Przasnyska 6b,    01-756 Warszawa    NIP: 8951981007    REGON: 021336152    KRS 0000646950 
www.nextbike.pl    e-mail: biuro@nextbike.pl    tel.+48 22 208 99 90    fax +48 22 244 29 63 

 

Regulamin promocji „Wakacje z rowerami cargo” 
obowiązuje w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.  Organizatorem promocji „Wakacje z rowerami cargo”, zwanej dalej „Promocją”, jest Nextbike Polska 

S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646950, NIP: 5261029614, REGON: 

021336152, zwana dalej „Organizatorem” lub „Nextbike”. 

2.  Organizator oferuje usługę wypożyczania rowerów miejskich w systemie Otwockiego Roweru 

Miejskiego, zwaną dalej „Usługą”. 

3.  Zasady i warunki korzystania z Usługi określa odrębny Regulamin Systemu Otwockiego Roweru 

Miejskiego „Regulamin ORM” dostępny na Stronie internetowej www.otwockirower.pl 

4.  Wszystkie wyrazy zapisywane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą, lecz w nim 

niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie ORM. 

II. Zasady skorzystania z Promocji  

1.  Celem Promocji jest zachęcenie do korzystania z Usługi. 

2.  Promocja obowiązuje wyłącznie w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. 

3.  Z Promocji może skorzystać każdy Użytkownik posiadający Konto Klienta oraz spełniający pozostałe 

warunki korzystania z Usługi, określone w Regulaminie ORM. Ponadto, z Promocji mogą skorzystać 

również Użytkownicy innych kompatybilnych systemów, w których operatorem  jest spółka wchodząca 

w skład Grupy kapitałowej Nextbike w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.0.1076) po zaakceptowaniu Regulaminu ORM. 

4.  Promocja polega na tym, że w okresie wskazanym w pkt II. 2. Regulaminu Promocji Organizator oferuje 

Użytkownikom możliwość rozszerzonego korzystania z Usługi poprzez udostępnienie dodatkowego 

rodzaju rowerów – rowerów typu cargo. 

5.  Rower typu cargo (familijny/towarowy) - rower o trzech kołach za skrętną skrzynią, którego 

maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 220 kg. Zakłada się, że ładowność skrzyni wynosi  

100 kg, a obciążenie samego kierującego nie może przekroczyć 120 kg. Rower przystosowany  

do przewozu w skrzyni maksymalnie 4. dzieci. Wypożyczenie i zwrot roweru typu cargo możliwe jest  

na każdej stacji ORM.  

6.  Wypożyczenie Roweru typu cargo w okresie wskazanym w pkt. II. 2. Regulaminu Promocji jest 

równoznaczne z wzięciem udziału w Promocji. 

7.  Opłaty za korzystanie z rowerów typu cargo naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1  

do Regulaminu Promocji (Cenniku), dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz  

w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru typu cargo jest Czas Wypożyczenia. 

8.  Użytkownik może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy w okresie wskazanym  

w pkt II. 2. Regulaminu Promocji. 

9.  Promocja pozostaje bez wpływu na inne promocje oraz opłaty (np. opłaty dodatkowe), jakie mogą być 

ewentualnie należne Organizatorowi od Użytkownika zgodnie postanowieniami Regulaminu ORM  

i cennikami stosowanymi przez Organizatora.  

http://www.otwockirower.pl/
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10.  Z chwilą zakończenia Promocji, Organizator wycofuje możliwość korzystania z rowerów typu cargo  

w ramach Systemu Otwockiego Roweru Miejskiego.  

III. Postanowienia końcowe 

11.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, w tym w zakresie zasad 

przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stosuje się postanowienia Regulaminu ORM.  

12.  Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można go również otrzymać w siedzibie 

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji  „Wakacje z rowerami cargo” (Cennik)  

Cennik dla Roweru typu cargo 

 

 

Opłata za wypożyczenie 
Kwoty z poszczególnych 
przedziałów czasowych 

sumują się. 

 

 

 

 

Przedział czasowy 
Wartość 
brutto 

od 1. do 20. minuty bez opłat 

od 21. do 60. minuty 1 zł 

od 61. do 120. minuty 3 zł 

od 121. do 180. minuty 5 zł 

każda kolejna rozpoczęta godzina 7 zł 

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł 

Opłata za kradzież, utratę lub 
zniszczenie roweru typu 

cargo 8500 zł 

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT 

 


