„REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ” - Grupa AUTO WIMAR

1.

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWYWANIA OPON I KÓŁ” określa zasady przechowywania opon lub kół
(opona wraz z felgą) przez Klientów korzystających z usługi wymiany opon lub kół w serwisach
dealerskich AUTO WIMAR CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aleje Jerozolimskie,
Opacz Kolonia) oraz AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(Warszawa, ul. Modlińska oraz Warszawa, ul. Gruchacza) (dalej „AUTO WIMAR”)

2.

Klient w związku z realizacją przez AUTO WIMAR na rzecz Klienta usługi wymiany opon lub kół przekazuje
na przechowanie AUTO WIMAR opony lub koła objęte realizowaną usługą tj. opony lub koła zdejmowane
z pojazdu, a AUTO WIMAR opony lub koła na przechowanie przyjmuje.

3.

Przekazanie opon lub kół na przechowanie i ich odbiór następuje w godzinach pracy serwisów AUTO
WIMAR opisanych w pkt. 1.

4.

Przekazując opony lub koła na przechowanie Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, który dostępny jest pod adresem internetowym www.auto-wimar.pl .

5.

AUTO WIMAR nie przyjmuje na przechowanie śrub, kołpaków oraz innych drobnych przedmiotów.

6.

AUTO WIMAR nie może używać przedmiotu przechowania.

7.

AUTO WIMAR może oddać opony lub koła na przechowanie profesjonalnym podmiotom trzecim na co
Klient wyraża zgodę.

8.

AUTO WIMAR zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu opony lub koła.
Uszkodzona opona lub koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w
formularzu przyjęcia do przechowania.

9.

Niezależnie od zapisu pkt. 8 w terminie 3 dni od dnia przyjęcia opon lub kół na przechowanie AUTO
WIMAR dokonuje oględzin opon lub kół, sporządza stosowną dokumentację (w tym fotograficzną) i w
przypadku stwierdzenia wady lub usterki powiadamia Klienta o stwierdzonych wadach lub usterkach
(pocztą elektroniczną lub telefonicznie).

10. Przechowanie obejmuje:
1)

dla opon lub kół letnich wymienianych na zimowe okres najwcześniej od 1 października do
najpóźniej 30 czerwca,

2)

dla opon lub kół zimowych wymienianych na letnie okres najwcześniej od 1 marca do najpóźniej 31
grudnia.

11. Wynagrodzenie za przechowanie płatne przez Klienta z góry wynosi (brutto):
1)

130 zł dla samochodów klasy A, B za cały okres przechowania niezależnie od ilości dni
przechowania w ramach danego okresu opisanego w pkt. 10 powyżej

2)

150 zł dla pozostałych klas C, D, SUV za cały okres przechowania niezależnie od ilości dni
przechowania w ramach danego okresu opisanego w pkt. 10 powyżej

Klient nie ma możliwości opłaty za okres przechowania krótszy niż okres opisany w pkt. 10 (np: tydzień
czy miesiąc), płacąc w związku z usługą wymiany opon lub kół z góry za cały sezon kwotę określoną w
pkt. 5. bez względu na to kiedy przekaże opony lub koła na przechowanie. Wcześniejszy odbiór opon lub
kół nie uprawnia Klienta do żądania od AUTO WIMAR zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas
przechowania.

12. Zwrot (wydanie) opon lub kół Klientowi następuje w każdym czasie w jednym ze wskazanych przez
Klienta serwisów dealerskich AUTO WIMAR wymienionych w pkt. 1 w terminie do 2 dni roboczych od
dnia złożenia przez Klienta w AUTO WIMAR zapotrzebowania na wydanie mu opon lub kół.
Zapotrzebowanie Klienta następuje drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odbierając opony lub
koła Klient obowiązany jest zapoznać się z ich stanem oraz zgłosić ewentualne uwagi, których brak
potwierdza prawidłowy stan opon lub kół zgodny z istniejącym w chwili oddania na przechowanie.
13. Opony lub koła przechowywane są poza siedzibą salonów dealerskich AUTO WIMAR wymienionych w
pkt. 1 w miejscu monitorowanym oraz chronionym 24h/7d, w pomieszczeniach zamkniętych i
wentylowanych.
14. Opony lub koła będą przyjmowane na przechowanie oraz wydawane Klientowi za pisemnym
pokwitowaniem.
15. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze opon z AUTO WIMAR wykraczającego poza terminy
określone w pkt. 10 AUTO WIMAR obciąży Klienta dodatkowym wynagrodzeniem z tytułu przechowania
pozaumownego w kwocie 50,- złotych za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy przekraczający okres
określony w pkt. 10.
16. Klient zwalnia AUTO WIMAR z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie
przechowywanych opon lub kół osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania ich przyjęcia na
przechowanie.
17. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Wszelkie spory mogące wynikać z przechowania opon lub kół przez AUTO WIMAR rozstrzygane będą
przez sądy właściwe dla siedziby danego przechowawcy.

