
`REGULAMIN KROSS TEST TOUR 
 

Postanowienia ogólne 
 
§1  
Pomysłodawcą i organizatorem akcji Kross Test Tour jest Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy 
Leszno 46, kod pocztowy 06-300, KRS 0000223853. 
§2 
Wykonawca akcji KROSS Test Tour jest agencja Malinova na zlecenie organizatora. 
§3 
W ramach akcji odbywać się będą bezpłatne testy rowerowe, organizowane w całej Polsce we 
współpracy z partnerami akcji. Wykaz dat i miejsc poszczególnych edycji znaleźć można na stronie 
http://www.kross.pl/test_tour 
§4 
Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania określonych modeli rowerów KROSS do jazd 
testowych uczestnikom akcji. 
§5 
Właścicielem testowanych rowerów jest KROSS S.A.  
§6 
Organizator gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni sprawne 
technicznie.  
§7 
Rowery są monitorowane. 
 
 

Zasady udziału 
§1  
W imprezie KROSS TEST TOUR 2017 może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia w 
obecności swojego przedstawiciela ustawowego  lub opiekuna prawnego.  
§2 
Warunkiem uczestnictwa w testach jest wcześniejsza rejestracja na edycję w konkretnym mieście na 
stronie www.kross.pl.  
§3 
Rejestracja na udział w odpowiedniej edycji rusza nie wcześniej niż 7 dni przed datą planowanego 
wydarzenia.  
§4 
Liczba miejsc i rowerów testowych jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).  
§5 
Podczas jednej edycji można zgłosić chęć testowania  maksymalnie 3 rowerów.  
§6 
Przed wypożyczeniem roweru koniecznie jest także podpisanie umowy użyczenia.  

 
Przebieg testów 

§1 
Przekazanie roweru następuje po podpisaniu przez testującego i przedstawiciela organizatora (lub 
dealera) umowy o udostępnienie roweru do testowania. Przed podpisaniem umowy testujący okazuje 
dwa dokumenty ze zdjęciem.  
§2 
Jazda testowa odbywa się w grupie z przewodnikiem.  
§3 
Rowery nie są przystosowane do poruszania się w ruchu drogowym.  
§4 

http://www.kross.pl/test_tour


Testujący musi być zaopatrzony we własne pedały platformowe lub zatrzaskowe jak i buty 
współpracujące z tymi pedałami. 
 
§5 
Testujący nie może modyfikować roweru 
§6 
Testujący zobowiązuje się jeździć na rowerze w kasku rowerowym.  
§7 
Testujący ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie testowania roweru. W celu usunięcia 
wątpliwości przyjmuje się, że testowanie roweru trwa od momentu podpisania Umowy Przekazania w 
celu testowania do chwili zwrotu roweru przez testującego.  
§8 
Testujący powinien zabezpieczyć rower oraz jego wyposażenie przed kradzieżą i uszkodzeniami.  
§9 
Korzystając z roweru nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.  
§10 
Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim.  
§11 
Rower powinien zostać zwrócony przez testującego w miejscu z którego został odebrany lub w innym 
umówionym w takim stanie jak w momencie wypożyczenia - z wyłączeniem sytuacji, w których 
nastąpiło zużycie wynikające z normalnego użytkowania.  
 

 

Postanowienia końcowe 
 

§1 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem testujących oraz osób trzecich za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po testach.  
§2 
Testujący zrzeka się wszelkich roszczeń wobec organizatora oraz wykonawcy z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego. 
§3 
Do spraw nieujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy ustawy prawo o ruchu 
drogowym i kodeksu cywilnego.  
 


