
Regulamin Wypożyczalni Nart Biegowych Rajbit

 

Warunkiem skorzystania z usług wypożyczalni jest zapoznanie się
i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

1. Właścicielem sprzętu do narciarstwa biegowego dostępnego w 
wypożyczalni jest firma Rajbit Tomasz Rajba Spółka Jawna z 
siedzibą w 43-360 Bystra, ul. Wypoczynkowa 2.

2. Wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA 
Klient/Wypożyczający zawiera z
WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilno-prawną zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest okazanie przez       
Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji za 
wypożyczony sprzęt, która to zostanie zwrócona w chwili   
oddania sprzętu.

5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta nowy, renomowany 
i  specjalnie przygotowany sprzęt sportowy.

6. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane 
nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

7. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni.

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

9. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że 
otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.

10. 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.

11. Wypożyczający nie może użyczyć wypożyczonego sprzętu osobom
trzecim oraz nie może dokonywać żadnych napraw.



12. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie 
niezmienionym bardziej niż wynika to z jego prawidłowego 
użytkowania, czysty i sprawny technicznie.

13. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym 
terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną) o decyzji przedłużenia, sprawa zostaje zgłoszona
jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

14. 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.

15. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych 
napraw , modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie a 
wszelkie awarie powinny być zgłaszane do wypożyczalni.

16. Osoba wypożyczająca sprzęt narciarski zrzeka sie wszelkich 
roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych 
szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z 
wypożyczonego sprzętu.

17. W uzasadnionych przypadkach pracownik wypożyczalni ma prawo
odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

18. Regulamin stanowi integralna część umowy o wypożyczenie 
sprzętu zimowego.


