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NARTY / SNB OBUWIE KIJKI INNE CENA (EUR) 

     
     
     
     

Wynajmujący 

Čl. IV 

Práva 

a povinnosti 

Artykuł IV 
Prawa i obowiązki Wynajmującego 

1. Wynajmujący jest zobowiązany zapewnić przedmiot najmu w stanie nadającym się do jego użytkowania. Jeżeli przedmiot najmu 
zostanie dostarczony przez Wynajmującego na podstawie rezerwacji, jest on zobowiązany do terminowego przygotowania 
przedmiotu najmu, tj. zgodnie z potwierdzoną rezerwacją.  
2. Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu Najemcy kaucji w całości tylko wtedy, gdy Najemca zwróci przedmiot bez wad i w 
uzgodnionym w Umowie terminie.  
3. W przypadku, gdy Najemca uszkodzi, zniszczy, zgubi przedmiot/część przedmiotu najmu, przedmiot/część przedmiotu najmu 
zostanie mu skradziona lub zwróci przedmiot/część przedmiotu najmu po zakończeniu okresu najmu, Wynajmujący jest uprawniony 
do potrącenia swojego roszczenia odpowiadającego szkodzie wyrządzonej na przedmiocie/części przedmiotu najmu lub kwoty 
równej cenie najmu za każdy (nawet rozpoczęty) dzień po upływie okresu najmu z roszczenia Najemcy z tytułu zwrotu kaucji. 
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Najemcy lub innych osób korzystających z przedmiotu najmu. 
Najemca korzysta z przedmiotu najmu na własną odpowiedzialność. 

Artykuł V 
Prawa i obowiązki Najemcy 

1. Podpisując Umowę Najemca potwierdza, że przejął przedmiot najmu w stanie zdatnym do użytku. 
2. Najemca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
niepowodujący uszkodzeń lub nadmiernego zużycia przedmiotu najmu. 
3. Z przedmiotu najmu mogą korzystać wyłącznie Najemca oraz osoby przez niego wskazane. Najemca odpowiada za szkodę 
wyrządzoną na przedmiocie najmu przez osobę, której powierzył przedmiot najmu. 
4. Najemca nie jest uprawniony do podnajmu przedmiotu najmu osobom trzecim. 
5. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu/części przedmiotu najmu, Najemca zobowiązuje się do 
rekompensaty w wysokości 100% wartości przedmiotu najmu/części przedmiotu najmu. Za nadmierne zużycie przedmiotu 
najmu/części przedmiotu najmu spowodowane zaniedbaniem, nieostrożnym traktowaniem itp. Najemca zobowiązuje się do 
pokrycia kosztów naprawy sprzętu, na podstawie wyliczenia Wynajmującego dokonanego przy przejmowaniu przedmiotu najmu. 
6. Jeżeli szkoda wyrządzona Wynajmującemu przekracza kaucję, najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu pozostałej 
wartości szkody, tj. po uwzględnieniu kaucji, nie później niż do trzech dni od zakończenia okresu najmu. 
7. Najemca przyjmuje do wiadomości, że ostatni dzień okresu najmu przedmiot najmu musi zostać zwrócony Wynajmującemu w 
miejscu, w którym go przejął oraz w godzinach pracy Wynajmującego. Za każdy (nawet rozpoczęty) dzień po zakończeniu okresu 
najmu Najemca zostanie obciążony ceną najmu zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.crystalski.sk. 
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej w sekcji Ochrona danych 
osobowych (www.crystalski.sk/ochrana-osobnych-udajov). Najemca przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania 
Wynajmującemu prawidłowych i aktualnych danych osobowych, w zakresie wskazanym we wstępnie Umowy, a bez ich podania nie 
jest możliwe zawarcie Umowy. 

Artykuł VI 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje z dniem jej podpisania przez obie Strony Umowy. 
2. Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, z których każda ze Stron Umowy otrzyma po jednym egzemplarzu. 
3. Strony Umowy oświadczają, że zapoznały się z niniejszą Umową przed jej podpisaniem, rozumieją jej treść, nie zawierają jej w 
niebezpieczeństwie lub na niekorzystnych warunkach, ale dobrowolnie, poważnie, zdecydowanie i zrozumiale, co potwierdzają 
swoim własnoręcznym podpisem. 

Artykuł II 
Okres najmu 

1 . Wynajmujący i Najemca uzgodnili, że Najemca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu najmu 

od _____________   do ___________ (ilość dni wskazana cyfrą: _______). 

 

Wynajmującym:  
Nazwa handlowa:  CRYSTAL SKI, spol. s r.o. 
Siedziba                  Hlavná 171/209, Závažná Poruba 032 02 
REGON:                 00 614 360 
Zapisanym w Rejestrze handlowym Sądu powiatowego w Żylinie, dział: 
Sro, nr: 91/L 
Reprezentowanym przez: Jána Kozáka, przedstawiciela  
(dalej zwanym „Wynajmującym“)    
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Najemcą: 

 
 
 

 

Umowa najmu sprzętu sportowego nr 
 

zawarta zgodnie z § 663 i kolejnymi ustawy nr 40/1964 Dz. U. 
Kodeksu Cywilnego  
w obowiązującym brzmieniu (dalej zwana „Umową“) pomiędzy: 

  

Imię i nazwisko: ____________________________________ 

Adres:  ________________________________________ 

Nr dowodu/paszportu:  _________________________________ 

Nr tel.:        ______________________________________ 
(dalej zwanym „Najemcą“), (Wynajmujący i Najemca dalej łącznie zwani „Stronami Umowy“) 
 

 

Najemca 

Čl. IV 

Práva 

a povinn

Artykuł I 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem następującego sprzętu sportowego: 

Artykuł III 
Cena najmu i kaucja 

1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu za korzystanie z przedmiotu najmu  

kwotę w wysokości __________ EUR 

za cały okres najmu (dalej tylko „cena najmu“). Cena najmu naliczana jest zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie 
internetowej www.crystalski.sk. 
2. Cena najmu płatna jest w momencie podpisania niniejszej Umowy gotówką lub bezgotówkowym przelewem środków na rzecz 
Wynajmującego. 
3. Wraz z ceną najmu Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu 

kaucję w wysokości __________ EUR. 
4. Kaucja służy do zabezpieczenia przedmiotu najmu/części przedmiotu najmu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub 
kradzieży. 

  

 

W Dolinie Dziemianowskiej w dniu    

________________ 
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