
REGULAMIN PRZECHOWYANIA OPON I KÓŁ W SERWISIE 

ERES GARAGE 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe warunki (w tym prawa i obowiązki 

Stron):  

a) w zakresie zasad i warunków korzystania przez Klienta z przechowalni opon lub kół (opona wraz z felgą), 

prowadzonej przez ERES GARAGE; 

b) umów przechowania zawieranych przez ERES GARAGE, tj. Michała Magdziarza, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą: ERES Michał Magdziarz, z siedzibą w (31-413) Krakowie przy ul. Wileńskiej nr 5/18, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 945-222-02-71, 

REGON: 380523410, z Klientem (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), wskazanym w Karcie Rejestracyjnej. 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych, zawieranych pomiędzy ERES 

GARAGE a Klientem, których przedmiotem jest przechowanie opon lub kół.  

3. Ewentualne odstępstwa od warunków niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 2 

DEFINICJE 

1. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się bez bliższego określenia terminem: 

a) Karta Rejestracyjna – należy przez to rozumieć dokument, potwierdzający zawarcie umowy przechowania na 

warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, który w szczególności określa dane Klienta, markę i model 

pojazdu, w tym jego numer rejestracyjny, rodzaj oraz typ opon/kół oddanych na przechowanie, ich stan fizyczny, 

a także datę przekazania opon/kół. 

b) Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (określoną w Karcie Rejestracyjnej), która zawiera 

z ERES GARAGE umowę przechowania, na warunkach i zasadach wskazanych w Regulaminie. 

c) Promocja – należy przez to rozumieć określone szczegółowo w Regulaminie warunki i zasady, po spełnieniu 

których Klient uprawniony jest do bezpłatnego przechowywania opon/kół w ERES GARAGE. 

d) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

e) ERES GARAGE – należy przez to rozumieć stronę przechowującą w osobie Pana Michała Magdziarza, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ERES Michał Magdziarz, z siedzibą w (31-413) Krakowie 

przy ul. Wileńskiej nr 5/18, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod 

numerem NIP: 945-222-02-71, REGON: 380523410. 

2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z brzmieniem Karty Rejestracyjnej pierwszeństwo ma 

Regulamin. 

§ 3 

ERES GARAGE – OŚWIADCZENIA 

1. Przechowalnia ERES GARAGE czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, a w 

soboty w godzinach od 8:00 do 14:00. Ewentualne świadczenie usług, stanowiących przedmiot niniejszego 

Regulaminu, poza wyżej wymienionymi godzinami pracy przechowalni ERES GARAGE, wymaga uzgodnienia 

odpowiedniego terminu przez Strony w formie dokumentowej (np. mailem), pod rygorem nieważności, a także 

potwierdzenia tegoż terminu przez ERES GARAGE. 

2. Przyjmowanie i wydawanie opon/kół odbywa się w godzinach pracy przechowalni ERES GARAGE, o których 

mowa powyżej, a także w indywidualnie ustalonych terminach (poza godzinami pracy przechowalni), w przypadku 

spełnienia warunków wskazanych w § 1 ust. 1 zd. drugie Regulaminu.  

3. Przyjmowanie i wydawanie opon/kół w godzinach pracy przechowalni ERES GARAGE winno się odbywać po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Brak uzgodnienia terminu wizyty może wiązać się z koniecznością 

oczekiwania na wolne stanowisko. 



4. Przechowalnia ERES GARAGE świadczy usługi przechowania opon/kół do następujących typów samochodów: 

osobowe, van, suv oraz dostawcze (do 3,5 t), z wyłączeniem samochodów ciężarowych.  

5. Przechowalnia ERES GARAGE znajduje się w (31-231) Krakowie przy ul. Bociana nr 18. 

6. Przechowalnia ERES GARAGE i teren wokół niej zabezpieczona jest monitoringiem wizyjnym, a nadto 

chroniona jest przez służby ochrony (patrol interwencyjny).  

7. Przechowalnia ERES GARAGE zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania opon/kół, 

bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Klienta, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony przed utratą lub 

uszkodzeniem przedmiotu przechowania. 

8. W przypadku zmiany adresu miejsca przechowania opon/kół (np. związaną ze zmianą miejsca prowadzenia 

działalności ERES GARAGE), ERES GARAGE powiadomi o tym fakcie Klienta w formie mailowej lub 

telefonicznej. 

§ 4 

USŁUGI PRZECHOWYWANIA 

1. Przechowalnia ERES GARAGE świadczy usługi przechowania opon/kół, z wyłączeniem części drobnych 

(śruby, pierścienie centrujące oraz kołpaki), w miejscu wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu. 

2. Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowalni ERES GARAGE jest zapoznanie się z treścią Regulaminu 

(dostępnego na stronie internetowej www.eresgarage.pl, a także w miejscu świadczenia usług przechowania) oraz 

jego akceptacja poprzez podpisanie przez Klienta wypełnionej Karty Rejestracyjnej. 

3. Złożenie przez Klienta podpisu na Karcie Rejestracyjnej oznacza zawarcie przez niego z ERES GARAGE 

umowy przechowania, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Przechowanie opon/kół dla poszczególnych ich kategorii jest świadczone w okresach: 

a) opony/koła letnie – od dnia 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca każdego roku; 

b) opony/koła zimowe – od dnia 1 marca każdego roku do dnia 31 grudnia każdego roku. 

5. Przyjmowanie do przechowalni ERES GARAGE opon/kół odbywa się na podstawie Karty Rejestracyjnej, 

zawierającej w szczególności dane Klienta, markę i model pojazdu, w tym jego numer rejestracyjny, rodzaj oraz 

typ opon/kół oddanych na przechowanie, ich stan fizyczny, a także datę przekazania opon/kół. Kopia Karty 

Rejestracyjnej wydawana jest na rzecz Klienta przy każdorazowym powierzeniu przechowywania opon/kół 

przechowalni ERES GARAGE, a nadto stanowi podstawę do odbioru opon/kół przez Klienta. 

6. ERES GARAGE może odmówić przechowania opon/kół uszkodzonych. W przypadku przyjęcia przez ERES 

GARAGE na przechowanie opon/kół uszkodzonych, zakres uszkodzeń jest szczegółowo odnotowywany w 

Karcie Rejestracyjnej, a nadto sporządzana jest odpowiednia dokumentacja fotograficzna uszkodzeń. 

7. ERES GARAGE nie może używać przedmiotu przechowania. 

8. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach pracy przechowalni ERES GARAGE, o których mowa powyżej, a 

także w indywidualnie ustalonych terminach (poza godzinami pracy przechowalni), w przypadku spełnienia 

warunków wskazanych w § 1 ust. 1 zd. drugie Regulaminu. 

9. Odbiór opon/kół odbywa się na podstawie okazanej przez Klienta kopii Karty Rejestracyjnej. W przypadku 

odbioru opon/kół przez inną osobę, niż wskazana w Karcie Rejestracyjnej, wymagane jest okazanie przed 

ERES GARAGE pisemnego upoważnienia od Klienta dla tej osoby oraz dowodu osobistego osoby odbierającej. 

10. W chwili odbioru Klient winien sprawdzić opony/koła, w szczególności zapoznać się z ich stanem, a w przypadku 

uwag lub zastrzeżeń, zgłosić je bezpośrednio przy odbiorze do ERES GARAGE (reklamacja). Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez ERES GARAGE w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej zgłoszenia. ERES 

GARAGE nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności lub uszkodzenia stwierdzone po odbiorze przez Klienta 

opon/kół. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE/CENNIK 

1. Przechowywanie opon/kół w ERES GARAGE jest usługą odpłatną, zgodnie z cennikiem obowiązującym w 

ERES GARAGE, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących 

Promocji, określony w § 5 ust. 4 Regulaminu. 

2. Opłata, wskazana w cenniku poniżej, pobierana jest z dołu, za wskazany okres przechowania, niezależnie od liczby 

dni przechowania, mieszczących się w granicach danego okresu, przy odbiorze opon/kół z ERES GARAGE, 

według stawek: 

http://www.eresgarage.pl/


Rozmiar opon/kół 13" - 16" 17" - 18" 19" - 24" 

 

Cena brutto za okres 

od dn. 01.10 do 30.06  

 

40,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

45,00 zł 

(koła – 4 szt.) 

 

45,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

50,00 zł 

(koła – 4 szt.) 

 

50,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

60,00 zł 

(koła - 4 szt.) 

 

Cena brutto za okres 

od dn. 01.03 do 31.12 

 

40,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

45,00 zł 

(koła – 4 szt.) 

 

45,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

50,00 zł 

(koła – 4 szt.) 

 

50,00 zł 

(opony – 4 szt.) 

 

60,00 zł 

(koła – 4 szt.) 

 

3. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze opon/kół, wykraczającego poza terminy wskazane w § 4 ust. 4 lit. 

a) lub b) Regulaminu, ERES GARAGE obciąży Klienta opłatą dodatkową za bezumowne przechowanie, w 

kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), za każdy rozpoczęty tydzień bezumownego przechowania 

opon/kół. 

4. W ramach świadczenia usług przechowania opon/kół w ERES GARAGE obowiązuje (do czasu jej odwołania 

przez organizatora, tj. ERES GARAGE) Promocja uprawniająca Klienta do bezpłatnego przechowania 

opon/kół w ERES GARAGE przez dany okres przechowania, po spełnieniu łącznie przez Klienta 

następujących warunków: 

a) Klient pozostawia na przechowanie opony/koła w ERES GARAGE zgodnie z niniejszym Regulaminem na 

dany okres przechowywania; 

b) Klient odbiera opony/koła z przechowalni ERES GARAGE przed upływem okresu na jaki została zawarta 

umowa przechowania, zgodnie z okresami wskazanymi § 4 ust. 4 lit. a) lub b) Regulaminu i dokonuje ich zmiany 

bezpośrednio w serwisie należącym do ERES GARAGE; 

5. Przekroczenie terminu odbioru opon/kół lub brak bezpośredniej zmiany opon/kół w serwisie należącym do 

ERES GARAGE pozbawia Klienta możliwości uczestnictwa w Promocji. 

6. Wszystkie ceny wskazane w cenniku są cenami brutto i nie podlegają negocjacjom. 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. ERES GARAGE z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przechowania lub jej niewykonania odpowiada na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 

ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

2. Przechowalnia ERES GARAGE nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych 

przez Klienta, które nie zostały uwzględnione w Karcie Rejestracyjnej.  

3. Przechowalnia ERES GARAGE nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie opon/kół po ich 

odebraniu przez Klienta. 

4. Wobec Klientów, nie będących konsumentami, odpowiedzialność ERES GARAGE z tytułu niewłaściwego 

wykonania umowy lub jej niewykonania (w tym uszkodzenia lub utraty przedmiotu przechowania) ograniczona 

zostaje do wartości przedmiotu umowy przechowania. 

5. Wobec Klientów, nie będących konsumentami, wyłączona zostaje odpowiedzialność ERES GARAGE z tytułu 

utraconych korzyści, jakichkolwiek strat pośrednich, z wyjątkiem szkody powstałej w związku z rażącym 

niedbalstwem lub winą umyślną ERES GARAGE. 

§ 7 

INFORMACJE O KLIENCIE 

1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. do 7 dni) poinformowania ERES GARAGE o zmianie 

jakichkolwiek danych zawartych w Karcie Rejestracyjnej (np. danych osobowych, danych pojazdu), w formie 

dokumentowej (np. mailem). 

2. Klient składając podpis na Karcie Rejestracyjnej oświadcza, iż podane przez niego dane (w tym dane osobowe, 

dane pojazdu) są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne. 

3. Klient składając podpis na Karcie Rejestracyjnej oświadcza, iż oddane na przechowanie opony/koła nie 

pochodzą z przestępstwa, jest ich właścicielem lub uprawniony jest do ich dysponowania na podstawie innej 

podstawy prawnej. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli w terminie 7 (słownie: siedmiu) miesięcy od dnia zakończenia usługi przechowania Klient nie odbierze 

opon/kół z ERES GARAGE, pomimo podjęcia ze strony ERES GARAGE prób kontaktu z Klientem 



(telefonicznie, mailowo, a także za pośrednictwem listu poleconego), ERES GARAGE uznaje opony/koła 

pozostawione u niego przez Klienta za porzucone i staje się ich właścicielem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności art. 835 – 845 przedmiotowego aktu 

prawnego, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle zawarcia, wykonania czy rozwiązania umowy przechowania, Strony będą 

rozwiązywać w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddają je rozstrzygnięciu 

sądowi powszechnemu, właściwemu dla miejsca siedziby ERES GARAGE, z wyjątkiem spraw, w których stroną 

jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę przechowania bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści umowy przechowania wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, które 

rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej. 

4. Ewentualna zmiana niniejszego Regulaminu przez ERES GARAGE nie wpływa na stosunki prawne zawarte 

przed wprowadzeniem zmian (zastosowanie do nich ma wersja Regulaminu z chwili zawierania umowy 

przechowania). Zmiany w Regulaminie mają zastosowanie do stosunków prawnych zawartych po wprowadzeniu 

zmian. O każdorazowej zmianie Regulaminu ERES GARAGE poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie 

stosownego ogłoszenia na stronie internetowej www.eresgarage.pl oraz w miejscu prowadzenia działalności 

(przechowania). 

5. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta przez ERES GARAGE dostępna 

jest na stronie internetowej www.eresgarage.pl oraz w miejscu prowadzenia działalności (przechowania). 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, tj. od dnia 28 listopada 2022 roku. 

 

         

 

 

http://www.eresgarage.pl/
http://www.eresgarage.pl/

