Regulamin NightRidersTrojmiasto świadczenia usług przewozu rzeczy oraz usług dodatkowych , w
brzmieniu obowiązującym od 10.05.2011 r.
§1
NightRidersTrojmiasto – zwane dalej Przewoźnikiem - świadczy osobom (zwanym dalej Zleceniodawcom) usługi
przewozu rzeczy na terenie kraju. Przewoźnik wykonuje zlecanie z wykorzystaniem środków własnych bądź
podwykonawców, celem właściwego wykonania umowy.
§2
W ramach umowy Zleceniodawca może zlecić przewóz rzeczy, których posiadanie nie jest zakazane przez
prawo, ani też dla posiadania których nie jest wymagane pozwolenie bądź koncesja.
§3
Zleceniodawca zobowiązany jest zabezpieczyć rzecz objętą umową w sposób zapewniający jej bezpieczny
przewóz – z uwzględnieniem ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów szczególnych. W razie przewozu rzeczy
drobnych i osobistych, Przewoźnik nie bada sposobu zabezpieczenia rzeczy przed przewozem.
§4
W ramach usług dodatkowych Zleceniodawca może zlecić przygotowanie rzeczy do przewozu Przewoźnikowi –
według stawek ustalonych indywidualnie w drodze negocjacji.
§5
W razie przyjęcia przez Przewoźnika zlecenia przewozu rzeczy szczególnego rodzaju – ze względu na jej
wielkość, wagę lub inne szczególne cechy - zobowiązany on jest wykonać umowę odpowiednimi środkami,
zgodnie z przepisami prawa.
§6
Zlecając przewóz z wyłączeniem sytuacji określonej w § 8 Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania
wartości rzeczy. Koszty ubezpieczenia rzeczy w czasie wykonywania umowy obciążają Zleceniodawcę.
§7
Zleceniodawca we wskazanej przez siebie lokalizacji (pod wskazanym przez siebie adresem) wyda
Przewoźnikowi przesyłkę objętą umową. Na żądanie Zleceniodawcy zostanie mu wystawione pokwitowanie,
które będzie podstawą wydania rzeczy po wykonanej usłudze przewozu.
§8
W ramach usług dodatkowych Zleceniodawca może żądać wraz z przewozem rzeczy, przewiezienia jego i innych
osób przez Niego wskazanych – jeżeli jest to uzasadnione celem realizacji umowy przewozu rzeczy. Przewóz
osób nie może stanowić samodzielnej usługi przewozu.
§9
Z tytułu wykonanej usługi, Przewoźnikowi należne jest wynagrodzenie określone w Cenniku.
§ 10
Płatność należnego Przewoźnikowi wynagrodzenia winna nastąpić niezwłocznie po wykonaniu usługi przewozu.
§ 11
Zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy składane winno być przez Klienta telefonicznie lub za pomocą
aplikacji mobilnej we wskazanych godzinach:
NightRidersTrójmiasto świadczy usługi 24 h na dobę (00.00-24.00) 7 dni w tygodniu (poniedziałek-niedziela)
§ 12
Przystąpienie przez Zleceniodawcę do umowy jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się niniejszym
regulaminem i jego akceptacją.

CENNIK USŁUG:
TARYFA I
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 06.00-20.00
AUTO OSOBOWE, KOMBI
2,00 zł/km (do 6 km 15 zł)
BUS 6-OS.
3,00 zł/km (do 6 km 20 zł)
TARYFA II
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 20.00-06.00 oraz w weekendy i święta przez całą dobę
AUTO OSOBOWE, KOMBI
2,50 zł/km (do 6 km 15 zł)
BUS 6-OS.
3,50 zł/km (do 6 km 20 zł)

OPŁATY DODATKOWE
DOJAZD/ POWRÓT DO GDYNI- +5 zł do ceny kursu
DOJAZD/ POWRÓT POZA ŚCISŁE TRÓJMIASTO- +10 zł do ceny kursu
POSTÓJ POWYŻEJ 10 MIN.- 5 zł/10 min
PRZEWÓZ ZWIERZĄT- +10 zł do ceny kursu
ODPALENIE AUTA NA KABLE- 20 zł
W II taryfie w przypadku wzmożonego ruchu, cena za 1 km w przypadku auta osobowego może wzrosnąć do 3zł.

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej NightRidersTrojmiasto, w brzmieniu obowiązującym od
30.11.2017 r.- polityka prywatności

§1
Night Riders Trójmiasto informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji.
Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.

