
REGULAMIN DEPOZYTU OPON 
 
 

§ 1 
 

1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie opony 
oraz felgi. 

2. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym 
powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego 
wynagrodzenia. 
 

§ 2 
 

1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia 
przyjęcia na przechowanie. 

2.  Ze względu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydłużony 
okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon powyżej okresu, na 
który została zawarta to dwa miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana 
dodatkowa opłata. 

3. W przypadku braku odbioru depozyty powyżej dwóch miesięcy od dnia 
zakończenia okresu przechowywania. Składający zobowiązany jest do zapłaty 
za kolejny depozyt wg aktualnego cennika . 

4. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia depozytu Składający nie 
dokonał odbioru depozytu lub nie opłaci za kolejny okres przechowywania 
opon lub kół , Przechowawca uznaje sprzęt za porzucony i  przekazuje go do 
utylizacji. 

§ 3 
 

1. Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu 
przechowania oraz nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie. 

 
§ 4 

 
1. Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w 

wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. 
Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z dołu po 
okresie przechowywania. 
 

§ 5 
 

1. Składający ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, 
zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki 
została zawarta niniejsza umowa. 

2. Podstawą wydania składowanych opon jest wcześniejsze powiadomienie 
Przechowawcy 

3. Wydanie depozytu nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego 
dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili 
złożenia depozytu przez Składającego lub na podstawie nr rej pojazdu, do 
którego zostaną zamontowane lub spakowane. 



4. Klient pozostawiając depozyt potwierdza, że jest prawnym właścicielem 
opon/kół bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela. 

5. Usługa przechowania nie obejmuje śrub, kołpaków oraz innych drobnych 
przedmiotów. 

6. Wydanie depozytu nastąpi po okazaniu potwierdzenia przyjęcia depozytu 
przez Przechowawcę lub na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
którego przechowywane opony dotyczą. 

 
 
 
 
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz 
wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu 
powierzonego Przechowalni. 
 
TOBGUM ASO S.C. zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowania 
powierzonych opon lub kół wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą lub zniszczeniem.  
 
Ewentualne szkody w powierzonym mieniu objęte są stosowną polisą 
ubezpieczeniową. 
 
Przekazując opony lub koła na przechowanie Klient potwierdza zapoznanie się z 
niniejszym Regulaminem, który dostępny jest w siedzibie TOBGUM ASO UPW 
TOBOR SC oraz pod adresem internetowym www.tobgum.pl 
 
Koła przyjmowane do przechowalni są myte ręcznie oraz wyważane 
 
Koszt wyważenia należy doliczyć do kwoty przechowania zgodnie z aktualnym 
cennikiem, który płatny jest  w momencie wydania. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 
 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowalni sądy powszechne 

http://www.tobgum.pl/

