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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI (ZAŁĄCZNIK NR 1) 

 

1. REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU 
 

a) Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej 

części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ. 

b) Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dokumentu ze zdjęciem, na czas 

określony podany przez NAJEMCĘ. 

c) Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla 

WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. 

O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on 

wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie. 

d) Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest 

obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu. 

e) Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz 

przyznanymi rabatami. 

f) Cena nie uwzględnia paliwa i płynów innych niż eksploatacyjne. 

g) Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed upływem 24 godzin od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po 

upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki. 

h) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: 

uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, 

niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.). 

 
 
 
 
 

2. ZOBOWIĄZANIA WYNAJMUJĄCEGO 
 

a) WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest sprawny i w stanie technicznym 

przydatnym do określonego użytku zgodnego z przeznaczeniem. 

b) Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY na życzenie NAJEMCY zapozna go z instrukcją 

obsługi i bezpłatnie przeszkoli go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. Nie zgłoszenie chęci  

szkolenia lub jego odmowa jest traktowane jako oświadczenie Najemcy, że ma wystarczającą wiedzę z zakresu obsługi i 

użytkowania najmowanego sprzętu. Jednocześnie obsługa wypożyczalni ma prawo odmówić wydania urządzenia, jeżeli 

poweźmie uzasadnione podejrzenie, że sprzęt może być obsługiwany/użytkowany niebezpiecznie lub niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

c) WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwana ustawą), które przetwarza 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

3. ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY 
 

a) NAJEMCA zobowiązuje się płacić czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i 

stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony 

jest do żądania podwójnych ustawowych odsetek. 

b) NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie 

będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do 

używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. W przypadku nie 

zastosowania się do powyższych warunków WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat 

za niedotrzymanie warunków umowy. 

c) NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu 

czystego urządzenia w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. W przypadku zwrotu brudnego bądź 

niesprawnego urządzenia NAJEMCA będzie obciążony kosztami czyszczenia bądź naprawy urządzenia zgodnie z 

cennikiem. 

d) Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi 

odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. NAJEMCA ma obowiązek 

bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu najmu. 

e) W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest do wyrównania tych strat 

WYNAJMUJĄCEMU w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w przypadku jego zniszczenia lub 

utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia; nie przeszkadza to w dochodzeniu 

odszkodowania uzupełniającego. 

f) Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez w związku z nieprzestrzeganiem w/w instrukcji oraz zasad 

BHP będą obciążały najemcę. 

g) Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe na skutek prac prowadzonych przy użyciu 

przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA. 

h) NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych 

szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 

i) Koszty transportu w innych przypadkach niż opisuje to umowa ponosi NAJEMCA. 

j) NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, bądź poinformować 

WYNAJMUJĄCEGO o chęci przedłużenia okresu najmu. W razie niestosowania się do powyższych ustaleń 

WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia podwójnego czynszu za każdy dzień zwłoki według 

obowiązującego cennika. 

k)  W przypadku usterki urządzenia NAJEMCA zobowiązuje się je zwrócić do siedziby wypożyczalni (ul. 

Orzechowa 2, Przęsocin 72-010), gdzie zostanie zaproponowane urządzenie zastępcze lub dokonana naprawa. 

Jeśli wymiana lub naprawa nie jest możliwa, to najem zostaje zakończony z datą zwrotu urządzenia. 
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