Cennik - wypożyczalnia
Opłaty podstawowe

cena
PLN

opłata jednorazowa za wypożyczenie zestawu
opłata za każdą rozpoczętą dobę
kaucja zwrotna

60,00 zł
30,00 zł
2 500,00 zł

opłaty podstawowe naliczane są za każdą dobę (60zł+ liczba dni x 30zł)
w skład zestawu wchodzą:
- wózek baza Cougar 2 (2 osobowy)
- jeden z zestawów do wyboru (rower, wózek lub jogger)

Opłaty dodatkowe (opcje):
zestaw dodatkowy jogger
zestaw dodatkowy wózek
zestaw dodatkowy rower
podparcie do siedzenia dla dziecka od 10 do 18 miesiąca
hamak dla dziecka od 0 do 12 miesiąca
zestaw dodatkowy nordic walking
opłaty dodatkowe naliczane są jednorazowo i są niezależne od okresu wynajmu
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15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

Regulamin - wypożyczalnia
1 Wynajmujący oddaje w użytkowanie najemcy zestaw objęty umową na czas
określony w umowie.
2 Od dnia otrzymania zestawu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęty
sprzęt.
3 Wynajmujący przekazuje przedmiot najmu w w pierwszym dniu najmu, a Najemca
zwraca sprzęt w ostatnim dniu okresu najmu.
4 Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną w wysokości określonej w cenniku.
5 W celu rezerwacji terminu Wynajmujący może zażądać wpłaty zaliczki.
6 Najemca zobowiązany jest:
- używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
- zabezpieczyć sprzęt przed dewastacją, kradzieżą i wpływami atmosferycznymi,
- zwrócić sprzęt nieuszkodzony i w terminie określonym w umowie,
- nie wykonywać żadnych napraw sprzętu bez zgody wynajmującego.
7 Wszystkie koszty powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu lub innych
zawinionych przez Najemcę będą potrącone z kaucji.
8 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw uszkodzeń sprzętu
lub innych zdarzeń wynikłych wskutek jego używania.
9 Wynajmujący oświadcza, że sprzęt w chwili wydania Najemcy jest sprawny
technicznie.
10 W przypadku zwrotu po terminie umownym będzie pobierana opłata dodatkowa w
wysokości 2-krotnej opłaty dobowej.
11 Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym i czysty. Za zwrot brudnego sprzętu
będzie pobrana opłata za czyszczenie w wysokości 60 zł.
12 Odstępowanie sprzętu osobom trzecim, eksploatowanie w sposób niezgodny z
przeznaczeniem jest niedopuszczalne i uprawnia wynajmującego do
natychmiastowego rozwiązania umowy najmu z winy Najemcy.
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