
UMOWA WYPOŻYCZENIA 

FOTELIKA SAMOCHODOWEGO 
 

Zawarta dnia ………………………… 

pomiędzy NIBYLAND Rafał Mostowiec, NIP 946-249-43-95 z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 27,  

zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkałym ……………………............................................................................................…………………… 

Legitymującym się dowodem osobistym seria / numer...………………………………………….…………………… 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..……………………… 

zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wypożyczalnia oferuje foteliki samochodowe spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa i posiadające 

homologację ECE R44 lub R129. 

2. Wraz z podpisaniem umowy użyczenia WYNAJMUJĄCY zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z 

warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie. 

3. Rezerwacji fotelika można dokonać składając rezerwację na e-mail: kontakt@nibyland.eu lub telefonicznie 

(81) 759-47-19 

4. Zamówiony sprzęt odbierany jest przez WYNAJMUJĄCEGO osobiście w firmie NIBYLAND w Lublinie ul. 

Gospodarcza 27. Nie wysyłamy fotelików kurierem. W chwili nieodebrania fotelika w umówionym dniu – 

rezerwacja zostaje anulowana. 

5. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia WYNAJMUJĄCEMU innego fotelika, niż zamówiony, 

uwzględniając przy tym kompatybilność z samochodem oraz kategorią wiekową dziecka. 

6. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobie, która okaże dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz wniesie 

opłatę za najem oraz kaucję zwrotną ustaloną przez WYPOŻYCZALNIĘ. 

7. WYNAJMUJĄCY w chwili wypożyczenia deklaruje okres, na jaki wypożycza sprzęt i na ten okres 

przyjmowana jest opłata. Wcześniejsze oddanie sprzętu do wypożyczalni nie uprawnia WYNAJMUJĄCEGO 

do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres. 

 

§ 2 

Opłaty 

8. Opłata za wynajem przyjmowana jest z góry w formie gotówki, karty płatniczej lub przelewu. Kaucja za 

sprzęt jest zwrotna i opłacana tylko w formie gotówki. 

9. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest umowa wypożyczenia. WYNAJMUJĄCY otrzymuje paragon lub 

na życzenie fakturę VAT.  

10. Kaucja zwracana jest przez WYPOŻYCZALNIĘ w chwili oddania sprzętu przez WYNAJMUJĄCEGO po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności działania fotelika. Wypożyczalnia za każdym razem sprawdza, czy 

fotelik nie uległ pęknięciu. Zdejmowana jest tapicerka fotelika i sprawdzane są wszystkie elementy 

produktu. 

11. Kaucja podlega zwrotowi przy zdaniu sprzętu do wypożyczalni w formie, w jakiej została przyjęta.  

12. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym 

terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W 

przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Policję oraz Wypożyczalnię. 



13. W przypadku zagubienia sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę 

Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego sprzętu. 

14. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

15. Klient ponosi odpowiedzialność za zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w 

oparciu o rynkową wartość brakującego elementu. 

16. Klient zobowiązuje się oddać produkt w stanie czystym lub zlecić upranie fotelika w sklepie NIBYLAND 

według cen aktualnie obowiązujących. 

17. W chwili użyczenia sprzętu wynajmującemu WYPOŻYCZALNIA robi dokumentację fotograficzną fotelika. 

 

§ 2 

Odpowiedzialność 

18. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia sprzętu WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży 

WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie również Policję. Wypożyczalnia 

może zaliczyć kwotę kaucji na poczet pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został 

uszkodzony/skradziony oraz zażądać ewentualnej dopłaty. 

19. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się 

do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. 

20. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która 

uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu 

ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wypożyczalnia nie ma możliwości 

niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, zobowiązuje się zwrócić koszty 

najmu sprzętu za okres w trakcie którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez 

Najemcę. 

21. Wypożyczalnia NIBYLAND nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu. 

22. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe wskutek stłuczki bądź wypadku 

samochodowego. 

23. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane 

użytkowaniem sprzętu w sposób niedbały lub niezgodny z jego przeznaczeniem. 

 

§ 3 

Zwrot 

24. WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył oraz w 

terminie ustalonym w UMOWIE WYPOŻYCZENIA. 

25. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest każdy rozpoczęty dzień najmu liczony od godziny 

10:00 do godziny 18:00. Zwrot sprzętu następuje najpóźniej do godziny 18.00 w dniu zakończenia 

obowiązywania UMOWY NAJMU. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy 

wynajmu o kolejny dzień. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu określone są w cenniku dostępnym 

w sklepie stacjonarnym NIBYLAND oraz na stronie www.nibyland.eu 

 

 

…………………………………….     ……………………………………….. 

    PODPIS WYNAJMUJĄCEGO            PODPIS WYPOŻYCZAJĄCEGO 

 

 

 

Sprzęt został zwrócony w terminie w stanie niepogorszonym 

 

 

……………………………………………….. 

               PODPIS PRACOWNIKA 

http://www.nibyland.eu/


 

 

 

WYPOŻYCZALNIA FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH 

NIBYLAND 

 

CENNIK 

 

NAZWA FOTELIKA KATEGORIA MONTAŻ CENA / DOBA KAUCJA

CENA 

RYNKOWA 

FOTELIKA

BABY SAFE YORK
0-13 PASY 25 300

649

BABY SAFE YORK - FIX
0-13 ISOFIX 30 400

1199

CHICCO X-PACE
9-18 PASY 25 200

679

MAXI-COSI MICA ECO
9-18 ISOFIX 30 500

1638

SILVER CORSS DISCOVER
15-36 PASY/ISOFIX 30 400

799

4BABY EURO-FIX
15-36 PASY/ISOFX 30 250

359  

 

 

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r. 


