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Regulamin wypożyczalni  

 

1. Postanowienia główne 

1.1. Wypożyczany sprzęt jest własnością BANG Events Grzegorz Mańka, ul. Na Piaski 46B,  

41-711 Ruda Śląska, NIP 6412541286 zwanej dalej wypożyczalnią. 

1.2. Wypożyczalnia nie ma stałych godzin otwarcia. Sprzęt można wypożyczyć przez 7 dni  

w tygodniu, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin. 

1.3. Sprzęt wypożyczany jest do samodzielnej obsługi, po udzielonym instruktażu na życzenie 

klienta, wyjątkiem są przypadki w których klient zamówił dodatkowe usługi obsługi  

lub dostawy urządzenia.  

1.4. W razie problemów z montażem lub użytkowaniem sprzętu klient powinien niezwłocznie 

skontaktować się z właścicielem. 

1.5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie sprzętu 

wynikające z winy błędnego użytkowania lub nieodpowiednich warunków wykorzystywania 

urządzeń.    

1.6. Wypożyczalnia nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli 

jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 

2. Warunki płatności 

2.1. Podane ceny są cenami brutto (w cenie zawarty jest podatek VAT 23%) 

2.2. Aktualne ceny znajdują się na stronie internetowej wypożyczalni (cennik). 

2.3. Standardowy okres wynajmu to jedna doba, przy czym dopuszcza się wypożyczenie sprzętu 

w godzinach porannych oraz zwrotu kolejnego dnia w godzinach wieczornych  

po wcześniejszym ustaleniu z wypożyczalnią.  

2.4. W celu uzyskania kosztu usług nie objętych cennikiem należy skontaktować się  

z wypożyczalnią (kontakt). 

2.5. Dla niektórych urządzeń pobierana jest kaucja zabezpieczająca w momencie wynajmu 

zgodnie z cennikiem 

2.6. Płatności mogą być realizowane gotówką lub przelewem na numer konta wypożyczalni, 

który przekazany zostanie przez pracownika wypożyczalni. Dla sprzętów zwolnionych z 

kaucji wymagana jest płatność z góry. 
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3. Warunki odbioru sprzętu 

3.1. Aby wypożyczyć sprzęt klient zobowiązany jest do potwierdzenia dostępności sprzętu  

w danym dniu telefonicznie lub mailowo (kontakt). 

3.2. Klient zobowiązany jest uzgodnić z wypożyczalnią godzinę odbioru sprzętu dogodną dla obu 

stron, wypożyczalnia nie ma obowiązku wydawania sprzętu bez wcześniejszego umówienia. 

3.3. Zaleca się potwierdzenie telefonicznie przyjazdu na pół godziny przed odbiorem. 

3.4. W celu weryfikacji danych osobowych w umowie wynajmu pracownik może zwrócić się z 

prośbą o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. (polityka 

prywatności). 

3.5. Dla usług świadczonych przez wypożyczalnię poza siedzibą (np. z dojazdem), klient 

zobowiązany jest podać dokładne miejsce oraz godzinę wykonania usługi, a także jest 

odpowiedzialny za dostępność do wymaganych do wykonania usługi mediów (np. dostęp 

do energii elektrycznej, dostęp do bieżącej wody), Jeżeli w lokalizacji klienta nie ma 

warunków do przeprowadzenia usługi nie zwalnia go to z konieczności uiszczenia opłaty za 

wykonaną usługę.  

3.6. Miejscem odbioru sprzętu jest siedziba wypożyczalni znajdująca się pod adresem: 

ul. Na Piaski 46B, 41-711 Ruda Śląska  

 

4. Warunki zwrotu sprzętu 

4.1. Klient zobowiązany jest uzgodnić z wypożyczalnią godzinę zwrotu sprzętu dogodną dla obu 

stron, wypożyczalnia nie ma obowiązku przyjęcia sprzętu bez wcześniejszego umówienia. 

4.2. Pracownik wypożyczalni może dokonać sprawdzenia sprawności sprzętu podczas zwrotu. 

4.3. Kaucja zwracana jest niepomniejszona jeśli sprzęt wrócił sprawny oraz w takim stanie, w 

jakim został wydany.  

4.4. Za nieterminowy zwrot sprzętu zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdą kolejną 

rozpoczętą dobę wynajmu zgodnie z cennikiem 

4.5. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczający zostanie obciążony 

kosztami jego naprawy lub kosztami zakupu nowego sprzętu, gdyby naprawa nie była 

opłacalna lub nie była możliwa do wykonania, np. ze względu na brak oryginalnych części. 

W powyższym przypadku rozliczenie kaucji zwrotnej, nastąpi dopiero po dokonaniu naprawy 

sprzętu lub zakupu nowego na koszt Wypożyczającego. Wypożyczający zostanie również 

obciążony kosztami transportu sprzętu związanymi z jego naprawą oraz opłatą za okres, 

kiedy sprzęt nie był na stanie wypożyczalni, w wysokości 20% kwoty wynajmu za każdą 

dobę. 
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