
 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI AUT AKUMULATOROWYCH 

 
1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania pojazdów - aut akumulatorowych („Sprzęt”) zdalnie 

sterowanych w Galerii Północnej. 
 

2. Auta akumulatorowe dalej zwane „Sprzętem” przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz 

wadze nieprzekraczającej 30 kilogramów. 
 

3. Za dzieci znajdujące się w obszarze poruszania się Sprzętu, jak i dziecko wsiadające do Sprzętu 

odpowiada rodzic lub opiekun prawny (osoba powyżej 18 lat, dalej jako „Wypożczający”). 
 

4. Zabrania się wchodzenia do Sprzętu z żywnością i napojami, a ich spożywanie podczas jazdy jest 

bezwzględnie zakazane. 
 

5. Zakazane jest wnoszenie do Sprzętu przedmiotów niebezpiecznych oraz takich, które mogą stwarzać 
 

zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka oraz osób  przebywających w obrębie przejazdów Sprzętu. 
 

6. Galeria Północna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Sprzęcie. 
 

7. Wypożyczanie Sprzętu jest płatne z góry oraz zgodne z cennikiem : 
 

7.1  Cena wynajęcia Sprzętu do 20 min  - 10,00 zł 
 

7.2  Cena wynajęcia Sprzętu do 30 min  - 15,00 zł 
 

7.3  Cena wynajęcia Sprzętu do 1 h  - 25,00 zł 
 

7.4 Za przekroczenie czasu wynajmu określonego w pkt 7.1, 7.2 oraz 7.3 - należna będzie dopłata w 

wysokości 0,50 zł za każdą rozpoczętą minutę 
 

8. Sprzęt może być wypożyczony Wypożyczającemu wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy). 
 

9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie będą uprawnione do wypożyczenia 

Sprzętu, decyzję o odmowie wypożyczenia Sprzętu podejmuje każdorazowo personel Punktu Informacji 

– obsługa Wypożyczalni. 
 

10. Wypożyczenie Sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu 

się z niniejszym Regulaminem. Wypożyczający Sprzęt potwierdza, że zapoznał się z powyższym 

Regulaminem oraz wszelkimi zagrożeniami i zasadami bezpiecznego korzystania ze Sprzętu 
 

11. Wypożyczonym Sprzętem można poruszać się wyłącznie po powierzchniach wspólnych Galerii 

Północnej w szczególności po alejkach pasażu, zabronione jest wjeżdżanie poza budynek Galerii 

Północnej, do wind, na platformy ruchome oraz do sklepów znajdujących się w Galerii Północnej. 
 

12. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
 

13. Odbiór i zwrot Sprzętu odbywa się w pobliżu Punktu Informacji w Galerii Północnej. 
 

14. Prowadzący wypożyczalnię nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty 

zdrowia, uszkodzenia mienia osób korzystających ze Sprzętu. 
 

15. Prowadzący wypożyczalnię nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Wypożyczającego i 

jego podopiecznych, w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje Sprzętu oraz jego 

elementów. 
 

16. Osoby naruszające Regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zwrotu Sprzętu bez 

prawa zwrotu kosztów opłaty. 
 

17. Za utratę oraz całkowite zniszczenia Sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 

100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. 
 

18. Koszty naprawy za częściowe zniszczenie Sprzętu (z wyłączeniem standardowego zużycia: np. 

zarysowania, pęknięcia) pokrywa Wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 
 

19. Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Galerii Północnej. 
 

20. Załącznik  w  postaci   Instrukcji  Użytkowania  Samochodzików  dla  Dzieci  stanowi  integralną  część 
 

Regulaminu 



21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania oświadczenia. 
 
 

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SAMOCHODZIKÓW DLA DZIECI 
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Użytkowanie Sprzętu (zwanego również „Autkiem”) powinno zawsze odbywać się pod nadzorem 

Wypożyczającego. Wypożyczający powinien zwracać uwagę na części ruchome i zagrożenie przed 

kolizją. 
 

2. Autka nie wolno prowadzić bez obuwia. 
 

3. Nie wolno pozwolić, żeby Autko stało się mokre. 
 

4. Przed ruszeniem Autkiem Wypożyczający ma obowiązek sprawdzić, czy na drodze nie ma ludzi, 
zwierząt i innych przeszkód. 

 
5. Nie wolno przekraczać maksymalnej ładowności Sprzętu, która wynosi 30kg. 

 
6. Wypożyczający ma obowiązek zapiąć dziecku pasy bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sprzętu. 

 
JAZDA AUTKIEM 

 
1. Funkcje dostępne w pilocie zdalnego sterowania: 

 
a. Wybór prędkości: niska prędkość – świeci się jedna dioda, średnia prędkość – dwie diody, duża 

prędkość – trzy diody. Zmiana prędkości po naciśnięciu SPEED Select (S). 
b. W celu zatrzymania pojazdu należy nacisnąć przycisk STOP (P) na pilocie. 
c. Aby jechać po zatrzymaniu należy ponownie nacisnąć przycisk (P). 
d. Jeśli po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku diody migają oznacza to konieczność wymiany baterii. 
e. Automatyczne otwieranie drzwi – przycisk DOOR. Uwaga: drzwi nie mogą być zablokowane od 

wewnątrz. Zablokowanie drzwi i uruchomienie na pulpicie funkcji otwierania drzwi grozi uszkodzeniem 
silników. 

f. Funkcja bujania – przycisk SWING. 
g. Przyciski LAST, STOP, NEXT nie są aktywne. 

 

2. Funkcje dostępne w panelu przy kierownicy Autka: 

a. Automatyczne otwieranie drzwi - dolny przycisk z lewej strony. 
b. Włączenie/wyłączenie świateł - przycisk dolny z prawej strony, krótkie naciśnięcie. 
c. Funkcja bujania - dłuższe naciśnięcie dolnego przycisku z prawej strony. 
d. Pod panelem wejście do ładowania – SOCKET. 
 
3. Dźwignia zmiany biegów: jazda do przodu/jazda do tyłu. 
 
 
HAMOWANIE: Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu lub za pomocą przycisku STOP na pilocie. 


