
Regulamin wypożyczalni 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem wynajmowanego sprzętu oraz Wynajmującym  jest PHU Lubinpex Sp.  

z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 1. 

2. Miejscem składowania sprzętu jest Centrum Logistyczne przy ul. Małomickiej 42. 

3. Wypożyczalnia jest otwarta 5 dni w tygodniu w godz.7:00-15:00. 

4. Katalog Sprzętu Cateringowego, umieszczony na stronie internetowej Wynajmującego 

stanowi informację handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. 

5. Sprzęt udostępniony Najemcy odpowiada przedstawionemu w Katalogu Sprzętu 

Cateringowego oraz na stronie internetowej -  w zakresie swojej mocy i funkcji - 

jednakże może się różnić w zakresie stopnia zużycia. 

6. Dokumentem określającym warunki najmu asortymentu z grupy Urządzenia Dmuchane 

oraz Food-Trucki jest odrębna Umowa najmu sporządzona na piśmie. Pozostały 

asortyment wynajmowany jest na podstawie uzgodnionego przez Strony Zamówienia, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

Ceny najmu 
1. Ceny najmu podane w Katalogu Sprzętu Cateringowego są cenami NETTO, należy 

doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Koszt wynajmu sprzętu naliczany jest maksymalnie do 3 dni od momentu rozpoczęcia 

wynajmu. Następne dni będą traktowane jako kolejne okresy wypożyczeniowe (chyba, 

że ustalono inaczej).   

3. Transport, mycie sprzętu, rozłożenie i złożenie sprzętu w miejscu dostawy są Usługami 

dodatkowymi. Czynsz najmu nie obejmuje Usług dodatkowych. Usługi dodatkowe 

wyceniane są indywidualnie. 

4. Cała należność wynikająca z Zamówienia/Umowy najmu, powinna być uiszczona 

przelewem najpóźniej na 3 dni przed dostawą lub odbiorem sprzętu. Płatność 

gotówkowa możliwa jest wyłącznie w siedzibie firmy. W razie nie uiszczenia należnego 

czynszu w terminie wskazanym w zadaniu pierwszym umowa najmu wygasa, a sprzęt 

nie zostanie wydany lub dostarczony. 

5. Wynajmujący, przyjmując zamówienie do realizacji, może zażądać 

kaucji. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie do każdej umowy najmu. 

Każdorazowo decyzja o pobraniu lub odstąpieniu od pobrania kaucji podejmowana jest 

przez Wynajmującego, na etapie wyceny zamówienia. Z kaucji zostaną rozliczone 

ewentualne straty sprzętowe. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia 

bezusterkowego zwrotu sprzętu. 

§3 

Warunki najmu 

1. Wynajmujący przekazuje asortyment w specjalnych pojemnikach, które są odpowiednio 

dostosowane do rodzaju wypożyczanego sprzętu oraz opisane. 

2. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru, do 

pierwszych drzwi. 

3. Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i 

pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt. 



4. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków 

podnośnych. 

5. Przy odbieraniu sprzętu Najemca powinien dokonać przeliczenia i przeglądu 

wypożyczanego asortymentu, a także pokwitować jego przyjęcie. Ewentualne 

uszkodzenia lub braki powinny być zgłoszone Wynajmującemu na etapie odbioru 

sprzętu. Uwagi zgłoszone po pokwitowaniu odbioru, nie będą uwzględnione. 

6. Najemca zobowiązuje się do użytkowania wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty lub 

uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z przedmiotu najmu. 

7. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w 

Zamówieniu/Umowie najmu sprzęt zostanie odwieziony do siedziby Wynajmującego 

na koszt Najemcy. 

§4 

Warunki zwrotu 

1. Zwrot naczyń czystych następuje w dniu ustalonym w Zamówieniu. W przypadku 

zwrotu naczyń brudnych doliczony zostanie koszt mycia, który wynosi 0,10zł netto za 

każdą sztukę. 

2. Oddawany sprzęt powinien być spakowany w taki sam sposób jak został odebrany, czyli 

w pojemniki, które są odpowiednio dostosowane do rodzaju asortymentu. 

3. Oddawany sprzęt zostanie przeliczony przez pracownika Wynajmującego w obecności 

Najemcy. 

4. W przypadku stwierdzenia braków w sprzęcie Wynajmujący pobiera opłatę za straty 

zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Katalogu Sprzętu Cateringowego. 

 

§5 

Rezygnacja z Zamówienia/Umowy najmu 

 

Odstąpienie od Zamówienia/Umowy najmu, jak również wszelkie zmiany i uzupełnienia 

wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

Odpowiedzialność 

1. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami 

i innymi szkodami od dokonania dostawy do zwrotu ciąży na Najemcy. 

2. Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z utratą lub uszkodzeniem sprzętu, 

na podstawie Tabeli uszkodzeń znajdującej się w Katalogu Sprzętu Cateringowego lub 

na podstawie indywidualnego kosztorysu. Odpowiedzialność ciąży na Najemcy 

od chwili wydania mu sprzętu do chwili zwrotu Wynajmującemu. Obejmuje to również 

szkody powstałe w transporcie sprzętu i wynikające z wadliwego zapakowania sprzętu. 

§7 

Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 


