
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NART BIEGOWYCH 
 
SPRZĘT sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. 

Przed podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient ma obowiązek zapoznania się 

treścią niniejszego regulaminu 

 

1. Wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient zawiera z 

WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta nowy, renomowany i specjalnie przygotowany 

sprzęt sportowy. 

3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym 

użytkowaniem sprzętu. 

4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni. 

5. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. 

6. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony 

wad, i w dobrym stanie technicznym. 

7. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w 

dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni. 

8. 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 korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność. 

9. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 

10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 

11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób 

trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub 

innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma 

obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia 

sprzętu w ustalonym terminie,  Klient,  zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość 

sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu. 

13. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje 

(telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje 

zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. 

14. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno 

wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala 

wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. Klient, w przypadku zwrotu 

sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez 

wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. 

16. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Wypożyczalnia Nart Biegowych – 

Park Linowy Bielany. 

 

 


