REGULAMIN CENTRUM TESTÓW MAŁYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
(Regulamin CTMPE)

1. Centrum Testów Małych Pojazdów Elektrycznych, zwane dalej „Centrum”, jest prowadzone
przez: Jakub Klawiter Media, ul. Rawicka 122, 60-113 Poznań, NIP: 783 153 54 11, e-mail:
siemanko@centrumtestow.pl
2. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio
z jego działalnością zawodową lub gospodarczą realizująca Usługę w Centrum, osoba, na
rzecz której dokonano nabycia Usługi oraz osoba przebywająca na terenie Centrum.
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem (zwanym
dalej: Regulaminem) Centrum oraz do złożenia oświadczenia potwierdzonego
własnoręcznym podpisem o akceptacji przestrzegania niniejszego Regulaminu każdorazowo
przed rozpoczęciem jazdy testowej. Korzystanie z usług Centrum jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Jazdy testowe są płatne zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie
www.centrumtestow.pl
5. Warunkiem korzystania z jazd testowych jest posiadanie potwierdzenia rezerwacji, która
uprawnia do uczestniczenia w jazdach testowych organizowanych przez Centrum.
Informacja o rodzajach i cenach jest dostępna pod adresem www.centrumtestow.pl oraz
u pracowników Centrum.
6. Podczas jazd testowych organizowanych przez obowiązuje bezwzględny obowiązek
przestrzegania Regulaminu oraz stosowanie się do zaleceń i poleceń pracowników Centrum.
7. Pracownik Centrum (zwany w dalszej części „Obsługą”) wyznacza plan trasy, na której
odbędzie się jazda testowa. Uczestnik w czasie jazdy ma obowiązek poruszać się wyłącznie
na wskazanej trasie.
8. Każdy Uczestnik ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z usług
Centrum.
9. W sytuacji, gdy Uczestnik zachowuje się w sposób nieetyczny, niezgodny z przyjętymi
normami społecznymi, naruszającymi prawo, rażąco naruszający postanowienia Regulaminu
lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich Obsługa ma prawo wyprosić
Korzystającego bez zwrotu pieniędzy za wykupioną Usługę. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Miejscu Świadczenia Usług.
10. Pracownicy Centrum zastrzegają, iż mogą nie zgodzić się na udział w jazdach testowych
osób, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się
one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają
zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień Regulaminu lub poleceń
pracowników Centrum.
11. Z usług Centrum mogą korzystać jedynie osoby powyżej 16 roku życia. Osoby od 16 do 18
roku życia mogą korzystać z infrastruktury obiektu wyłącznie za zgodą osób dorosłych lub
opiekunów prawnych, co potwierdzą podpisanym Oświadczeniem przedstawiciela
ustawowego.
12. Uczestnicy biorą udział w jazdach testowych wyłącznie na własną odpowiedzialność.

13. Korzystanie z usług Centrum wiąże się z ryzykiem sportowym powstaniem urazów
i uszkodzeń ciała. Uczestnik zgłaszając swój udział w jazdach testowych przewiduje
ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Właściciel oraz organizator testów nie
ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, powstałe w czasie
szkoleń jako związane z ryzykiem sportowym.
14. W przypadku doznania przez Uczestnika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy
niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Centrum.
15. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie
przedmiotów stanowiących własność Uczestników, pozostawienie przez Uczestników
przedmiotów na terenie, w okolicach obiektu i na wyznaczonej trasie jazd testowych testów.
16. Uczestnik zobowiązany jest dbać o powierzony mu w czasie jazd testowych sprzęt i oddać go
bądź pracownikowi Centrum bezpośrednio po zakończeniu jazdy testowej.
17. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikające z przyczyn
niezależnych od Centrum, w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania
postanowień Regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi.
18. Osoby korzystające ze sprzętu Centrum ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody w mieniu Centrum.
19. Uczestnik ma prawo do korzystania z Centrum wyłącznie w terminie, na który została
dokonana rezerwacja.
20. Każda osoba uczestnicząca w jazdach testowych ma obowiązek używania podczas jazdy
wszystkich wskazanych przez pracowników Centrum elementów odzieży ochronnej (w tym
ochraniacze, kaski itd.).
21. Uczestnik może dokonać zmiany rezerwacji terminu Usługi nie później niż na 24 godziny
przed terminem realizacji Umowy. Centrum zaproponuje nowy termin i postara dopasować
się go maksymalnie do oczekiwań Korzystającego.
22. Uczestnik korzystający z systemu rezerwacji w Serwisie Internetowym otrzymuje
potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej. Centrum ma prawo do
podjęcia decyzji w przypadku kolizji terminów lub jakiegokolwiek problemu związanego
z realizacją usługi. Decyzja jego pracowników winna pogodzić interesy obu stron i będzie
ostateczną. W przypadku, gdy Korzystający będzie miał co do niej wątpliwości przysługuje
mu prawo złożenia reklamacji.
23. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności usługi z umową, przysługuje mu
prawo do reklamacji. Szczegółowa informacja na temat niezgodności z Umową, wraz ze
wskazaniem przyczyny niezgodności, powinna zostać przesłana do Centrum drogą mailową
na adres siemanko@centrumtestow.pl w ciągu 24 h od dnia wykonania usługi. Centrum ma
5 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku akceptacji reklamacji Centrum zaproponuje
Uczestnikowi ekwiwalent w postaci nowej usługi w dogodnym dla obu Stron terminie.

