
Regulamin usługi “Rezerwacja terminu serwisu”

1. Dostawcą usługi “Rezerwacja terminu serwisu” jest firma SPIDER Artur Pająk (Spider
Sports) z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. 1 Maja 251.

2. Przedmiotem usługi jest możliwość dokonania rezerwacji terminu serwisu w dogodnym
dla klienta terminie, o ile nie został on już wcześniej zarezerwowany. Usługa obejmuje
serwis każdego rodzaj roweru (szosowy, górski, miejski, trekkingowy itd.) lub jego
podzespołów (hamulce, koła itp.) oraz każdego rodzaju amortyzatora i sztycy
regulowanej.

3. W celu skorzystania z usługi należy w pierwszej kolejności zapoznać się z kalendarzem
rezerwacji dostępnym na stronie internetowej w zakładce “Serwis/Serwis rowerów
i amortyzatorów” i wybrać planowany termin naprawy.

4. Kolejnym krokiem jest kontakt pod wskazanym adresem e-mail i potwierdzenie
dostępności terminu oraz możliwości wykonania usługi: kontakt.spidersports@gmail.com

5. W następnej kolejności należy złożyć zlecenia naprawy na koncie w systemie “Serwisant
Online” (jeżeli zakres naprawy obejmuje serwis roweru, amortyzatorów przedniego
i tylnego oraz sztycy regulowanej, na koncie powinny znaleźć się 4 zlecenia).

6. Właścicielem konta w systemie „Serwisant Online” i/lub zlecającym naprawę może być
wyłącznie osoba pełnoletnia. Firma SPIDER Artur Pająk (Spider Sports) nie ponosi
odpowiedzialności za decyzje dot. akceptacji zleceń i związanych z tym roszczeń
finansowych względem firmy, dokonane przez osoby niepełnoletnie z wykorzystaniem
konta i innych środków komunikacji (telefon, e-mail) przypisanych do konta osoby będącej
jego właścicielem.

7. W związku z koniecznością wcześniejszego zaopatrzenia się serwisu w konieczne
podzespoły istotne jest jak najbardziej dokładne wypełnienie zlecenia serwisu
amortyzatorów i sztyc regulowanych z podaniem nr. seryjnych i/lub ID code (Fox).

8. Bezwzględnym warunkiem skorzystania z usługi jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej
w wysokości 500,00 zł bez względu na zakres przeprowadzanej naprawy i liczbę
składanych zleceń. Opłata ta jest następnie rozliczana na poczet naprawy.

9. Klient ma 7 dni od momentu otrzymania faktury na uregulowanie płatności z tytułu
rezerwacji terminu. Po tym czasie możliwość rezerwacji serwisu w wybranym terminie
zostaje anulowana.

10. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie pokrycie ewentualnych strat poniesionych przez
serwis w wyniku rezygnacji klienta ze skorzystania z usługi.

11. W przypadku rezygnacji z usługi kwota opłaty rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi.
12. W sytuacji, kiedy wartość naprawy nie przekracza wysokości opłaty rezerwacyjnej,

pozostała część opłaty nie podlega zwrotowi.
13. Sprzęt należy dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu wskazanego terminu rezerwacji.

W innym wypadku czas realizacji usługi serwisowej może się wydłużyć.
14. Minimalny, planowany czas realizacji usługi serwisowej wynosi do 6 dni roboczych.
15. W kwestiach związanych z serwisem rowerów i amortyzatorów zastosowanie ma

“Regulamin serwisu” będący częścią aktualnego cennika dostępnego na stronie
internetowej www.spidersports.pl.

16. Potrzebujesz więcej informacji, napisz lub zadzwoń:
a. e-mail: kontakt.spidersports@gmail.com
b. tel. +48 513 323 323
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