
REGULAMIN  

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO ‘ J A B B I I  ‘ 

1. Podstawą  wypożyczenia zestawu sprzętu jest spisanie umowy   pomiędzy WYPOŻYCZAJĄCYM  a osobą 

lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części KLIENTEM. 

2. Umowa spisywana jest przez WYPOŻYCZAJĄCEGO na podstawie dwóch dokumentów tożsamości 

KLIENTA. 

3. KLIENT  podpisując umowę przyjmuje sprzęt w pełni sprawny.  

4. KLIENT  bierze pełną odpowiedzialność finansową  w przypadku wynikłych strat ,uszkodzeń ,kradzieży , 

zalania lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. 

5. W przypadku  w.w zdarzeń   KLIENT  pokrywa koszt naprawy w autoryzowanym serwisie lub gdy 

dojdzie do zniszczenia sprzętu deklaruje zakup identycznego nowego egzemplarza lub zwrot kosztów 

zakupu. 

6. Umowa wypożyczenia określa  konkretny  czas i datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. 

7. Opłata określana jest indywidualnie . 

8. WYPOŻYCZAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii lub 

niewłaściwego użytkowania  urządzeń jak : porażenia prądem, uszkodzenia ciała , straty materialne.  

9. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza ,że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie, przydatnym  

do użytku, bez  żadnych ukrytych wad .  

10. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTA  i nie przekazywania ich 

osobom trzecim. 

11. WYPOŻYCZAJĄCY  montuje  i ustawia zestaw sprzętu  w wyznaczonym przez KLIENTA miejscu , 

sprawdza prawidłowe działanie w obecności KLIENTA  który potwierdza  prawidłowe działanie i stan 

zestawu .  Po zakończeniu czasu wynajmu procedura jest odwrotna. 

12. KLIENT nie ma prawa zmieniać miejsca instalacji zestawu, rozłączać urządzeń , ingerować w przestrzeń 

wewnętrzną urządzeń , podłączać  prywatnych urządzeń  bez zgody i obecności WYPOŻYCZAJĄCEGO. 

13. Nieuzasadnione lub spowodowane ingerencją w ustawienia sprzętu wezwanie do awarii  wynosi 150 zł 

14. WYPOŻYCZAJĄCY w każdej chwili ma prawo do kontroli czy sprzęt  jest na miejscu wcześniejszej 

instalacji  i  użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  W sytuacji zastania niewłaściwego użytkowania 

ma prawo zerwania umowy i demontażu sprzętu  z zachowaniem wcześniej określonej opłaty. 

15. WYPOŻYCZAJĄCY ma prawo odmówić wypożyczenia bez podania przyczyny. 

16. WYPOŻYCZAJĄCY  nie udostępnia sprzętu na zdarzenia o charakterze religijnym. 

17. KLIENT  oświadcza ,że został przeszkolony w zakresie właściwego i bezpiecznego  użytkowania  

wypożyczonego sprzętu. 

18. KLIENT  zobowiązuje się , iż wynajęty  zestaw sprzętu będzie użytkował  zgodnie z jego przeznaczeniem 

, nie będzie dokonywał napraw  bez wiedzy i zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO  

, nie odda  zestawu sprzętu lub jego części do używania lub w podnajem  osobom trzecim , zabezpieczy 

sprzęt przed uszkodzeniem ,kradzieżą i zniszczeniem. 

19. Od chwili odbioru sprzętu (podpisania umowy)  do jego zwrotu  KLIENT   ponosi odpowiedzialność za 

jego zaginięcie ,uszkodzenie , kradzież, dewastację . 

20. Odpowiedzialność  za szkody wobec osób trzecich powstałe  przy użyciu przedmiotu wypożyczenia  

ponosi KLIENT 

21. KLIENT  zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYPOŻYCZAJĄCEGO   z tytułu wypadków ,poniesionych 

szkód lub obrażeń  powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 

22.  Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji j Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego 

rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla WYPOŻYCZAJĄCEGO. 

 


