
 

 

 

Regulamin wypożyczalni NaviGate SP. z o. o. 

 

Niniejszy Regulamin określa podstawowe warunki korzystania z wypożyczalni sprzętów 

prowadzonej przez NaviGate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

WYNAJMUJĄCY - NaviGate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie  

(30-415), ul. Wadowicka 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000547284, NIP: 679-310-91-71, REGON: 361027568. 

 

NAJEMCA - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub czasowe zameldowanie  

na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada 

zdolność do czynności prawnych, z którą zostanie podpisana umowy na wypożyczenie sprzętu. 

 

SPRZĘT/PRZEDMIOT WYPOŻYCZENIA - sprzęt, którego właścicielem jest Wynajmujący, 

określony szczegółowo w cenniku wypożyczalni. 

 

STRONY – Najemca lub Wynajmujący lub obydwa podmioty łącznie.  

 

 

§ 1 

Wynajmujący za pośrednictwem wypożyczalni umożliwia Najemcy  odpłatne korzystanie  

ze sprzętów będących w jego posiadaniu, zgodnie z cennikiem ujawnionym na stronie wypożyczalni.  

 

§ 2 

Podstawą wypożyczenia jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą. 

 

§ 3 

Wypożyczenie sprzętu następuje na czas określony, ustalony każdorazowo w umowie zawartej 

pomiędzy Stronami. W przypadku niewykonania obowiązku zwrotu sprzętu wraz z upływem okresu 

wskazanego w umowie, przyjmuje się, że stosunek najmu zawarty jest na czas nieokreślony,  

a Najemca ponosi koszty kolejnych dni wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.  

O przedłużeniu okresu wypożyczenia Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego 

drogą mailową. Brak wykonania obowiązku informacyjnego skutkuje naliczeniem stawki za kolejne 

dni do dnia zwrotu, jednocześnie dając prawo Wynajmującemu dochodzenia zwrotu sprzętu na 

drodze prawnej.     

 

 



§ 4 

Najemca wraz z podpisaniem protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy potwierdza, 

że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu umowy i nie wnosi do niego uwag oraz 

oświadcza, że sprzęt oddawany Najemcy jest w pełni sprawny. 

 

§ 5 

Najemca zobowiązany jest do używania sprzętu w sposób odpowiadający właściwościom 

i przeznaczeniu rzeczy, zgodnie z dokumentacją użytkową sprzętu lub instrukcją obsługi przekazaną 

przez personel Wynajmującego. Wszelkie szkody powstałe w sprzęcie w związku  

z nieprzestrzeganiem instrukcji lub dokumentacji użytkowej obciążają Najemcę, który zobowiązany 

jest do ich naprawienia w pełnej wysokości. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do 

niedokonywania zmian w sprzęcie Wynajmującego sprzecznych z zawartą umową lub  

z przeznaczeniem rzeczy.  

 

Najemca zobowiązuje się, że będzie używał przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.  

W przypadku przekazania przedmiotu wypożyczenia swoim pracownikom Najemca zapozna te 

osoby, z instrukcją obsługi oraz wytycznymi producenta oraz ponosi odpowiedzialność  

za działania tych osób jak za własne.    

 

Najemca nie może oddawać sprzętu będącego przedmiotem umowy pomiędzy Stronami do 

korzystania odpłatnego lub nieodpłatnego osobom trzecim.  

 

Najemca zobowiązany jest również do  należytego zabezpieczenia przedmiot wypożyczenia przed 

kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

§ 6 

Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego  

o wystąpieniu usterek lub awarii uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu, a nie będących 

następstwem niewłaściwego używania przedmiotu umowy. Czas naprawy sprzętu zostanie odliczony 

od należnego za okres wynajmu czynszu, chyba że możliwym będzie wymiana na sprzęt w pełni 

działający.   

 

Najemca przyjmuje i akceptuje, że Wynajmującemu przysługuje prawo kontroli wynajętego sprzętu 

w czasie obowiązywania Umowy. 

 

§ 7 

Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu, przez co rozumie się dostarczenie w pełni sprawnego 

sprzętu do siedziby Wynajmującego i potwierdzenia tego faktu przez Wynajmującego,  niezwłocznie 

po zakończeniu okresu, na który strony zawarły umowę, bez dodatkowego wezwania. Zwrot sprzętu 

zostanie potwierdzony sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru sprzętu przez 

Wynajmującego w dniu zwrotu, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego oddawanego sprzętu. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w stanie technicznym zdawanego sprzętu zostanie to 

wskazane protokole odbioru. 

 



§ 8 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnie wysokości kaucji w przypadku 

wypożyczenia trwającego powyżej 5 dni oraz w przypadku zgłoszenia woli wypożyczenia sprzętu 

znacznej wartości. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Najemca uiści kaucję  

w wysokości wskazanej przez Wynajmującego gotówką w dniu odbioru sprzętu. Po dokonaniu 

zwrotu sprzętu kaucja zostanie zwrócona Najemcy. W przypadku utarty lub uszkodzenia sprzętu 

kaucja zostanie zaliczona na poczet roszczeń Wynajmującego. 

 

 

§ 9 

Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu najmu przez cały czas trwania umowy ponosi 

Najemca. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub utratę sprzętu od dnia przekazania do dnia 

protokolarnego zwrotu sprzętu odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku utraty sprzętu 

Najemca pokrywa wszelkie koszty doprowadzenia do stanu sprzed utraty, w tym wartość rynkową 

sprzętu, a w przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy. 

W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty naprawy sprzętu.  

 

§ 10 

Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia, gdy: 

a) najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo 

upomnienia nie przestaje je używać w taki sposób; 

b) najemca zaniedbuje sprzęt do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę  

lub uszkodzenie; 

c) najemca zalega z zapłatą czynszu powyżej 14 dni. 

Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 30 dni.   

 

§ 12 

Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek 

prac prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu.  

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku 

z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej 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 siedziby 

Wynajmującego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 


