
wersja regulaminu z dnia 23.10.2018r. 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI 

§ 1 Postanowienia ogólne 

a) Terminy użyte w regulaminie: Najemca – Firma / Stowarzyszenie / Osoba fizyczna biorąca w wynajem sprzęt. 
Wynajmujący – firma Bauza.pl Maciej Bauza NIP: 9151810115, z siedzibą w Trzebnicy (55-100) przy ulicy Korczaka 2b/8. 

b) Wypożyczenie sprzętu oferowanego w wypożyczalni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i dodatkowego regulaminu 
produktu, jeżeli taki istnieje.  

c) Najemca przed otrzymaniem sprzętu musi podpisać wszelkie regulaminy i umowę wynajęcia dostarczone przez Wynajmującego. 

§ 2 Wynajem sprzętu – opis ogólny 

a) Wynajem sprzętu następuje po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu poprzez stronę internetową, telefonicznie lub e-mailowo. 
b) Najemca musi przekazać odpowiednie dokumenty: firma – zgłoszenie do CEIDG, stowarzyszenie – zgłoszenie do KRS, osoba fizyczna – 

dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem. Osoba odbierająca sprzęt musi przekazać dokumenty jak osoba fizyczna. 
c) Najemca jest zobowiązany przekazać warunki używania sprzętu, w szczególności trudne warunki takie jak m.in.: skrajne temperatury i 

wilgotność, opady atmosferyczne, zapylenie, piasek, żwir, itp. 
d) Sprzęt jest sprawdzany wizualnie i technicznie przez Wynajmującego bezpośrednio przed rozpoczęciem wynajmu. Najemca odbierając 

sprzęt akceptuje jego ewentualne wady (nie wpływające na działanie sprzętu). 
e) Wynajem sprzętu jak i zwrot może być przeprowadzony poprzez odbiór osobisty, dowóz przez Wynajmującego w wyznaczone przez 

Najemcę miejsce lub wysyłkę sprzętu kurierem. Wysyłka kurierem jest dostępna po przynajmniej jednym wynajęciu sprzętu na kwotę 
powyżej 1000zł netto z odbiorem osobistym lub dowozem przez Wynajmującego. 

f) Wszelkie zmiany w sprzęcie (jego modyfikacje sprzętowe i systemowe – w szczególności aktualizacja oprogramowania) muszą być 
zaakceptowane przez Wynajmującego. Zabrania się dokonywania takich zmian bez zgody. 

§ 3 Odpowiedzialność Najemcy 

a) Najemca jest odpowiedzialny materialnie i prawnie za sprzęt od momentu rozpoczęcia wynajęcia (tj. podpisania regulaminów oraz 
umowy wynajmu i przekazania sprzętu) do momentu jego zakończenia (tj. podpisania/akceptacji protokołu zdawczego i zwrotu sprzętu).  

b) Zalecamy ubezpieczenie sprzętu na czas wynajęcia. 
c) Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie wynajmu odpowiedzialność ponosi Najemca. Koszty naprawy lub wymiany sprzętu w 

takim wypadku ponosi Najemca. Wyjątkiem są uszkodzenia sprzętu powstałe przez naturalne zużycie sprzętu.  
d) Każdorazowo powstałe uszkodzenia będą spisane na protokole zdawczym i potwierdzone dokumentacją zdjęciową. 
e) Każdorazowo kradzież sprzętu podczas wynajmu musi być bezzwłocznie zgłoszona Wynajmującemu oraz na Policję. 
f) Zgubienie sprzętu wiąże się z pokryciem kosztów zakupu nowego, takiego samego sprzętu lub w razie niedostępności, jego 

bezpośredniego następcy. 
g) Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w nie gorszym stanie, niż w jakim był podczas rozpoczęcia wynajęcia. Jeśli zwrot dokonywany 

jest poprzez wysyłkę kurierem, Najemca jest zobowiązany do starannego zapakowania sprzętu. 
 

§ 4 Koszty wynajmu 

a) W skład kwoty do zapłaty może wejść cena wynajmu sprzętu (cena za dzień x ilość dni), koszty transportu, kaucja zwrotna i inne koszty. 
b) Najemca, który po raz pierwszy wynajmuje sprzęt jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości czterokrotnej dziennej 

stawki za wynajem netto (4x stawka za pojedynczy dzień). 
c) Standardową metodą płatności jest przedpłata na konto lub płatność gotówką przy rozpoczęciu wynajmu. Termin płatności może być 

odroczony w zależności od ilości wypożyczeń Najemcy. 
d) Kwota do zapłaty będzie podana po zarezerwowaniu sprzętu. Najemca otrzyma fakturę proformę, a po zapłacie fakturę VAT. 
e) Koszty, które zostaną doliczone po zakończeniu wynajmu (wynikające m.in. z uszkodzeń lub opóźnień w zwrocie) będą płatne w terminie 

do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

§ 5 Terminy wynajmu 

a) Termin wynajęcia może być przesunięty maksymalnie na dzień przed datą rozpoczęcia wynajmu sprzętu, jeżeli nowy termin nie będzie 
kolidował z innymi rezerwacjami.  

b) Wynajmujący nie daje gwarancji dostępności sprzętu w wybranym terminie do momentu potwierdzenia rezerwacji. 
c) W przypadku nagłego braku sprzętu w terminie wynajmu (po potwierdzeniu terminu wynajmu), Wynajmujący zaproponuje inny termin 

wynajęcia i pomniejszy kwotę do zapłaty nowego wynajmu o rabat 10%. 
d) Nieodebranie sprzętu przez Najemcę w dniu rozpoczęcia wynajmu nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty za pełny termin wynajęcia.  
e) Każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu jest płatny zgodnie z kwotą wynajmu sprzętu (za pojedynczy dzień).  
f) Termin wynajęcia, które realizowane jest poprzez wysyłkę kurierem jest rozliczany od daty wynajęcia wpisanej w rezerwacji do momentu 

odebrania sprzętu przez kuriera. Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby sprzęt wysłany kurierem był dostarczony do Najemcy w dniu 
rozpoczęcia wynajmu. Wszelkie opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską są rozliczane indywidualnie. 

§ 6 Pozostałe 

a) Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 
b) W wszelkich sprawach nieopisanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie polskie prawo.  

Akceptuję powyższy regulamin. 
podpis i pieczątka Najemcy / osoby odbierającej sprzęt 


