REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PIANEK SWIMRUN
1. Niniejszy regulamin odnosi się do usługi wypożyczenia sprzętu sportowego
przez firmę Analogowi Anna Lis Żelazna 43\lok.21 25-014 Kielce, NIP
9591682868, zwaną dalej w treści regulaminu Wypożyczalnią, klientowi
zwanemu dalej Wypożyczającym.
2. Aby skorzystać z usługi wypożyczenia sprzętu należy skontaktowac się
z Goswimrun.pl biuro@goswimrun.pl z zapytaniem o dostępność produktów i
rozmiarów w danym terminie. Zostaw swój numer telefonu, byśmy mogli się
skontaktować się z Tobą w celu dobrania odpowiedniej marki pianki i jej
rozmiaru.
3. Przed dokonaniem płatności wystawiamy proformę
- 150 zł pianki Colting, Head, Dare2Tri,
- 200 zł NU Complements
- plus koszty przesyłki do 15 zł.
4. Zamawiając daną usługę Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się i
akceptuje niniejszy regulamin oraz opisy świadczonych usług i zamawianego
sprzętu.
5. Standardowy czas wypożyczenia to 8 dni. Istnieje możliwość przedłużenia
tego czasu po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniu szczegółów ze sklepem. Za
dzień rozpoczęcia usługi przyjmuje się dzień nadania paczki, za dzień zwrotu
dzień nadania zwrotnego paczki przesyłką priorytetową. Każdy dzień opóźnienia
koszt 50 zł brutto pobierany z kaucji.
6. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy Analogowi
7. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu w pełni sprawny
technicznie sprzęt z opisem ewentualnych rys i uszczerbków w neoprenie za
pośrednistwem maila.
8. Wypożyczalnia po otrzymaniu Sprzętu w dniu zwrotu zobowiązuje się do
sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o
tym Wypożyczającego w terminie 3 dni od otrzymania Sprzętu.
9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za 8 dni i pobierane są z góry za
cały okres wypożyczenia. Opłata jest bezzwrotna. Wypożyczający odpowienią
kwotę wpłaca na konto:
ANALOGOWI
ul. Żelazna 43 lok.21, 25-014 Kielce, NIP: 9591682868,
Nr konta w Banku ING Bank Śląski 50 1050 1025 1000 0091 4637 8576

10. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w kwocie 300 zł (Head, Colting,
Dare2tri) i 400 zł (NU Complements), będącą zabezpieczeniem w przypadku
problemów ze zwrotem Sprzętu do Wypożyczalni, bądź jego uszkodzeniami.
Kaucja zostaje zwrócona w ciągu 5 dni po zakończeniu okresu wypożyczenia na
konto Wypożyczającego.
11. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu
w dniu jego otrzymania oraz do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych
zniszczeń Sprzętu Wypożyczalni drogą mailową.
12. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne
zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie
uszkodzenia sprzętu.
13. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrócenia Sprzętu do Wypożyczalni w
dniu określonym w umowie wypożyczenia, poprzez przesłanie Sprzętu na
własny koszt. Pianka przed spakowaniem do przesyłki musi być dobrze
wysuszona. Pianki nie suszymy na słońcu.
W przypadku wysłania Sprzętu za dzień zwrotu rozumie się dzień nadania
przesyłki..
14. W przypadku oddania Sprzętu uszkodzonego, bądź zniszczonego
Wypożyczalnia ma prawo obciążyć Wypożyczającego karą w maksymalnej
kwocie równej wartości rynkowej brutto nowego Sprzętu, zgodnie z cenami na
stronie internetowej www.sklepgoswimrun.pl Na poczet kary zaliczona zostaje
kaucja oraz opłata za wypożyczenie.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Akceptując powyższy regulamin i dokonując wypożyczenia pianki,
akceptujesz również naszą politykę prywatności, którą znajdziesz pod
poniższym linkiem na stronie http://www.goswimrun.pl/wpcontent/uploads/2018/07/POLITYKA-PRYWATNOSCI-ANALOGOWIGOSWIMRUNPL.pdf

