
Regulamin wypożyczalni 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wypożyczenia sprzętu sportowego i turystycznego przez firmę 

BEZSPINY Marcin Sipurzyński ul.Grabiszyńska 317/17, 53-236 Wrocław, 

NIP:8942688495, REGON 020550179,  zwaną dalej w treści regulaminu Wypożyczalnią, 

Klientowi zwanemu dalej Wypożyczającemu. 

2. Wypożyczenie i zwrot odbywa się w punkcie wypożyczeń:  SPAR Supermarket, 

ul.Przyjaźni 2, 53-030 Wrocław. 

3. Wypożyczający jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu Wypożyczalni oraz 

poświadcza, że zapoznał się z opisami zamawianego sprzętu. Złożenie zamówienia jest 

jednoznaczne z akceptacją tychże warunków. 

4. Aby skorzystać z usługi wypożeczenia należy: 

a) uzgodnić drogą mailową  poprzez sklep@dashrade.com termin wypożyczenia 

b) po potwierdzeniu  poprzez Wypożyczalnię  dostępności sprzętu w danym terminie, 

Wypożyczający winien  w przeciągu 2 dni wykupić daną ofertę na stronie 

sklep.dashrade.com. W przypadku nieuiszczenia opłaty w danym czasie Wypożyczalnia 

traktuje to jako rezygnację i zasztrzega sobie możliwość wypożycznia sprzętu kolejnemu 

Klientowi. 

c) Sprzęt zostanie wydany klientowi, który uiścił stosowne opłaty. 

5. Opłata za wypożyczenie sprzętu obejmuje koszt wypożyczenia sprzętu plus kwotę kaucji. W 

każdej ofercie podane są wysokość kosztu wypożyczenia i kwota kaucji. 

6. Wypożyczalnia przekazuje  Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i nieuszkodzony. 

7. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu w dniu jego 

odbioru oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zniszczeń sprzętu Wypożyczalni. 

8. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu w dniu zwrotu zobowiązuje się do sprawdzenia jego 

stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczenia sprzętu 

Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w terminie 2 

dni od otrzymania sprzętu. 

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

innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie 

Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni drogą 

mailową  na adres sklep@dashrade.com . 

10. Wszelkie uszkodzenia pokrywane są z kaucji. Wypożyczalnia ma prawo do zatrzymania 

pełnej kwoty kaucji. 

11. W przypadku zwrotu nienadającego się do dalszego użytkowania sprzętu lub zgubienia go 
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Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia  pełnych kosztów sprzętu. 

12. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu na konto  w ciągu 3 dni od otrzymania sprzętu. 

13. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niegorszym oraz w ustalonym 

terminie. 

14. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu, 

zobowiązuje się dbać o sprzęt i wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem  i 

jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego 

nieodpowiedniego wykorzystania i za wszelkie uszkodzenia sprzętu . 

15. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na swoją odpowiedzialność. 

16. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej jest możliwe tylko i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność klienta. 

17. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. 

18. Przedłużenie ( za porozumieniem) wynajmu obciąża klienta kosztami wysokości 50 zł za 

każdy dzień. 

19. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. 

 

 

 

 

 

  


