
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO 

 

Zawarta w dniu……………………………………...w……….……………………………………, pomiędzy: 

Wypożyczalnią dostępną pod adresem internetowym www.rehstore.pl/63-wypozyczalnia i pod adresem 

stacjonarnym: ul. Wilczyńskiego 25B, 10-686 Olsztyn, prowadzoną przez Magdalenę Ferenc prowadzącą 

działalność gospodarczą pod firmą Rehstore Magdalena Ferenc, NIP 7393951172, REGON 388423872 

zwaną dalej „Wypożyczalnią”. 

 

a „Wypożyczającą Osobą” 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………………………… 

§ 1 

1. Nazwa i numer wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego lub 

ortopedycznego………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Termin wypożyczenia towaru od………………………………….do……………………………………… 

3. Wysokość jednorazowej kwoty brutto za sprzęt……………………………………………………………. 

4. Wysokość jednorazowej zwrotnej kaucji…………..……………………………..…………………………. 

5. Adres punktu odbioru sprzętu……………………………………………………………………………….. 

6. Adres zdania sprzętu………………………………………………………………………………………… 

§ Postanowienia Końcowe 

1. Wypożyczająca osoba potwierdza, iż wypożyczany sprzęt jest wolny od wszelkich wad. 

2. Wypożyczająca Osoba odpowiada na czas określony w umowie za wypożyczony sprzęt. Jest zobowiązana 

do zwrócenia sprzętu po upływie wyznaczonego czasu w stanie takim, jakim go pierwotnie wypożyczyła. 

Wszelkie duże uszkodzenia sprzętu, rozumiane jako: znaczące uszkodzenia, które uniemożliwiają dalsze 

wynajmowanie sprzętu oraz zabrudzenia, ponosi Wypożyczająca Osoba. 

3. Wypożyczalnia przygotowuje sprzęt w określonym czasie na wskazany adres osobistego odbioru, przez 

Wypożyczającą Osobę do czterech możliwych punktów odbioru. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu odbioru towaru, z przyczyn niezależnych. 

4. Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny należy zwrócić w punkcie jego wypożyczenia. 



5. Wypożyczająca osoba nie może samodzielnie dokonywać procesów naprawczych sprzętu. 

6. Kaucja zostaje natychmiastowo zwrócona po upływie czasu wypożyczenia sprzętu, w chwili zdania go 

w czterech punktach wypożyczalni bez uszkodzeń i wstanie czystym (po dezynfekcji). 

7. Jeżeli w trakcie zdawania sprzętu zostanie zauważona znaczna szkoda, zniszczenie częściowe lub stałe 

zabrudzenie przez każdą Wypożyczającą Osobę, kaucja zostanie niewypłacona. Po czasie wyczyszczenia 

sprzętu, bądź jego naprawy zostanie przedstawiony koszt, związany z procesem naprawczym lub 

czyszczącym. W przypadku, gdy kwota kaucji będzie kwotą niewystarczającą, Wypożyczająca Osoba ma 

obowiązek po okazaniu pełnej dokumentacji naprawczej lub czyszczącej przez Wypożyczalnie do pokrycia 

wskazanej różnicy kosztów w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego i ortopedycznego Wypożyczająca Osoba ma obowiązek do pokrycia w całości ceny 

rynkowej wskazanego asortymentu, plus wszystkie koszty z tym związane. Jeżeli na rynku nie jest już 

dostępny dany produkt, Wypożyczająca Osoba zobowiązana jest do kupna zbliżonego sprzętu, o jak 

najbardziej podobnych parametrach. W sytuacji, gdy Wypożyczająca Osoba nie ureguluje wskazanej kwoty 

lub nie zakupi wyznaczonego sprzętu przez Wypożyczalnię po upływie wyznaczonego czasu, 

Wypożyczalnia ma prawo dochodzić swoich racji na drodze postępowania sądowego. 

8. W chwili, kiedy Wypożyczająca Osoba przekroczy czas wypożyczenia sprzętu i nie poinformuje 

Wypożyczalni, zostanie naliczona opłata za każdy dzień opóźnienia, w wysokości  150 % kwoty całościowej 

za wypożyczony sprzęt. 

§ 2 

Regulamin wypożyczalni dostępny jest na stronie:…………………………………………………………….. 

§3 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają właściwości Sądu Rejonowego w Olsztynie. 

§4 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 

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

Wypożyczająca Osoba                                                                                                           Wypożyczalnia                       


