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REGULAMINWYPOŻYCZALNI
1. Sprzętbędący
przedmiotemwypożyczeniajestwłasnościąWypożyczalni.
2. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie Wypożyczalni danych osobowych
Klientanastępujeautomatyczniepopodpisaniuumowywypożyczenia.
3. Wrazzpodpisaniemumowy
wypożyczeniaKlientzawierazwypożyczalniąumowęzgodnie
zwarunkamiokreślonymi
wniniejszymregulaminie.
4. Wypożyczalnia
oddaje
do
dyspozycjiKlientaprzygotowanysprzęt.
5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
sprzętu.
6. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże ważny i niezniszczony dokumenty z aktualnym
zdjęciem oraz wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Wypożyczalnia może według własnego
uznania
zdecydować,
jakąwybraćformęzabezpieczenia.
7. Wypożyczenie odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w innym umówionym miejscu.
Dostarczenie sprzętu i odbiór w inny miejscu niż wypożyczalnia może być dodatkowo płatne, a
opłata
ustalana
jest
przezWypożyczalnięoczymKlientzostaniewcześniejpoinformowany.
8. Klientodbierając
sprzętzobowiązanyjestsprawdzićjegokompletnośćorazstantechniczny.
9. Klient podpisując umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie
zespecyfikacją
i
wdobrym
stanietechnicznym.
10. Klientzobowiązuje
się
zwrócić
sprzętwtakimsamymstanietechnicznymwjakimsprzętodebrał
iwterminie
ustalonym
wumowiewypożyczenia.
11. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do
dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient
wykorzystujesprzęt
naswoją
odpowiedzialność.
12. Klientnie
możedokonywać
żadnychnaprawsprzętu.
13. Użyczenie
sprzętuosobie
trzeciejodbywasięnaodpowiedzialnośćKlienta.
14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez
Klientalub
powstałewobec
osób
trzecich.
15. Minimalny okres wypożyczenia to 4 dni. Zaakceptowane przez Wypożyczalnię przedłużenie
wynajmu lub zwrot sprzętu po terminie powoduje naliczenie odpłatności za każdy następny
rozpoczęty dzień. Opłata za każdy kolejny dzień określana jest w umowie wypożyczenia. Opłaty za
wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za odbiór sprzętu ustalone są w umowie
wypożyczenia, ustalone kwoty w umowie wypożyczenia są cenami nadrzędnymi nad cennikiem.
Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia
wpłacenia należności za utracony/zniszczony sprzęt. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie
sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu
wustalonym
terminie
Klientmaobowiązekniezwłocznegopoinformowaniawypożyczalni.
16. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient upoważnia Wypożyczalnię do
zatrzymaniakaucjiw
całościz
chwiląupływuterminuzwrotu.

17. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu
zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu
wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, gdy Klient nie zwróci
sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska
akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów
ścigania.
18. Klientnie
ponosiodpowiedzialnościzanormalnezużyciesprzętuzgodniezjegoprzeznaczeniem.
19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie
sprzętu.Wysokośćszkody
ustalawypożyczalniawoparciuowartośćbrakówlubcenęnaprawy.
W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia
Wypożyczalnię
do
zatrzymania
kaucjiwczęścistosownejdouszkodzenialubbraku.
20. Sądemwłaściwym
dlarozstrzyganiasporówjestsądwWołominie.
21. Inne,nieujętetu
kwestie
regulująstosowneaktyprawne.

