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Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego

1. Wypożyczenie
a. Aby wypożyczyd sprzęt należy dokonad rezerwacji oraz opłaty za okres wypożyczenia za
pomocą
automatycznego
systemu
rezerwacji
dostępnego
na
stronie
www.wypozyczalniaactif.pl, oraz uiścid zwrotną kaucję przy odbiorze zarezerwowanego
sprzętu. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwośd dokonania rezerwacji
telefonicznej.
b. W przypadku wypożyczenia z dostawą kurierską warunki płatności ustalane są
indywidualnie.
c. Przy odbiorze zamówionego sprzętu, należy przedstawid dowód osobisty potwierdzający
tożsamośd.
d. Przy odbiorze zamówionego sprzętu sporządzany jest formularz określający szczegóły
wypożyczenia, w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej dla Najemcy i
Wynajmującego.
2. Okres najmu
a. Najemca decyduje, na jaki okres wypożycza przedmiot podczas rezerwacji za pomocą
automatycznego systemu rezerwacji, co potwierdzane jest podpisem na umowie najmu
zawieranej przy odbiorze sprzętu przez Klienta.
b. W przypadku dokonania odbioru zamówionego sprzętu po godz. 18.00, cena za okres jego
wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia. Cena za okres wypożyczenia nie
obejmuje dnia, w którym sprzęt został zwrócony, pod warunkiem zwrócenia
wypożyczanego sprzętu do godziny 11:00. Jako dzieo odbioru zamówionego sprzętu
traktuje się wtedy wieczór poprzedzający datę początkową podaną w automatycznym
systemie rezerwacji.
c. W przypadku wypożyczenia po godz. 18:00 i zwrotu dnia następnego do godz. 11:00 cena
naliczana jest tak jak za jeden cały dzieo wypożyczenia.
d. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia określonego w umowie, Najemca
powinien skontaktowad się z firmą Actif telefonicznie, nie później niż w ostatnim dniu
obowiązywania umowy, celem sprawdzenia dostępności sprzętu, uzgodnienia wysokości
oraz sposobu uregulowania opłaty za dodatkowy okres wypożyczenia.
e. Za każdy dzieo nieuzgodnionej z Wynajmującym zwłoki w zwrocie przedmiotu pobiera się
opłatę, jak za wypożyczenie na jeden dzieo, podwyższoną o 100%.

3. Opłaty
a. Należnośd za wypożyczenie oraz zwrotna kaucja pobierane są z góry za cały okres
wypożyczenia. Sposób opłaty za okres wypożyczenia wybierany jest przez klienta podczas
rezerwacji
sprzętu
w
automatycznym systemie
rezerwacji
na
stronie
www.wypozyczalniaactif.pl. W wyjątkowych przypadkach, możliwe jest rozliczenie opłaty
za wypożyczenie z kwoty kaucji, w momencie zwrotu.
b. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu lub jego utraty kaucja ulega zaliczeniu na
poczet zwrotu kosztów naprawy lub zakupu nowego.
c. Sposób uregulowania wszelkich należności dodatkowych zostaje każdorazowo uzgodniony
z Najemcą.
4. Zwrot przedmiotu
a. Przedmiot wypożyczenia należy zwrócid czysty, w uzgodnionym terminie oraz
w niepogorszonym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona
zostaje opłata dodatkowa za czyszczenie, w wysokości do 50 zł.
b. W przypadku uszkodzenia lub trwałego zabrudzenia wynajmowanego przedmiotu przez
Najemcę, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy. Na poczet kosztów naprawy
zajęta zostaje kaucja. Jeśli pokrywa ona koszta naprawy, reszta zostaje zwrócona
Najemcy.
c. Najemca nie może podejmowad samodzielnych napraw uszkodzonego sprzętu,
z wyjątkiem naprawy ogumienia - wymiana uszkodzonych opon oraz dętek, przy czym
naprawy te należy wykonywad wyłącznie przy użyciu dedykowanych narzędzi w postaci
specjalnych łyżek do opon z tworzywa (nie metalowych). Uszkodzone ogumienie (z
wyjątkiem dętek) należy zwrócid wraz ze sprzętem. Koszt takich napraw nie podlega
zwrotowi.
d. W przypadku zniszczenia, utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia
sprzętu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości tego
przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i cen rynkowych w dniu jego zwrotu, lub
cen rynkowych w dniu w którym zwrot miał nastąpid.
e. Zwrotu wartości przedmiotu lub jego części, w przypadku jego utraty lub zniszczenia,
a także zwrotu kosztów naprawy, w przypadku jego uszkodzenia, dokonuje się w polskich
złotych, w ciągu jednego tygodnia od upływu okresu wypożyczenia przedmiotu.
5. Polityka prywatności
a. Firma Actif zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Korzystając z usług firmy, Klient wyraża
zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez firmę Actif dla celów
umożliwiających realizację usług, promocji jak również w celu skontaktowania się
z klientem, bądź przesłania mu informacji o nowej ofercie, jednak nie częściej niż 4 razy
w miesiącu.
b. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia
żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

