
REGULAMIN  

WYPOŻYCZALNI I CENTRUM TESTOWEGO 

SKI TEAM POLSKA SP. Z O. O. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego i centrum testowe (narty, snowboardy, rowery) prowadzona jest 
przez spółkę SKI TEAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-
496 Warszawa, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000453864, REGON:  146592183, NIP: 5223004888, wysokość kapitału zakładowego 
300 000,00 zł (zwana dalej „Wypożyczalnią i Centrum Testowym” bądź, w zależności od kontekstu oddzielnie 
„Wypożyczalnią” i/lub „Centrum Testowym”).  

2. Wypożyczalnia i Centrum Testowe prowadzone jest przez spółkę Ski Team Polska sp. z o. o. w ramach 
prowadzonej przez Spółkę działalności: 77.21.Z  - Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego  
  

II. Warunki wypożyczenia sprzętu sportowego 

1. Klientem Wypożyczalni i Centrum Testowego może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin 
wypożyczalni (zwana dalej „Wypożyczającym”).  

2. Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę najmu sprzętu sportowego zgodnie z warunkami określonymi 
w niniejszym Regulaminie oraz umowie. 

3. Wypożyczalnia  i Centrum Testowe oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt sportowy (zwany dalej 
„Sprzętem”). Sprzęt będący przedmiotem umowy najmu jest własnością Wypożyczalni. 

4. Wypożyczający celem potwierdzenia swojej tożsamości musi okazać w oryginale dowód osobisty i jeden z 
dwóch ze wskazanych dokumentów – prawo jazdy lub paszport oraz wpłacić kaucję w wysokości określonej 
przez Wypożyczalnię. 

5. Rezerwacja, wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w lokalach sieci sklepów SKI TEAM w Polsce (adresy 
dostępne na stronie www.skiteam.pl). Nie ma możliwości, ani przeniesienia rezerwacji na inny sklep, ani zwrotu 
wypożyczonego Sprzętu w innym sklepie, tj. rezerwacja, odbiór i zwrot sprzętu odbywać się może 
tylko i wyłącznie w jednym wybranym sklepie sieci Ski Team. 

6. Wypożyczający odbierając Sprzęt zobowiązany jest do zapoznania się z nim we własnym zakresie i oceny 
jego stan technicznego oraz kompletności. 

7. Wypożyczający podpisując umowę najmu potwierdza, czy otrzymał Sprzęt nowy bądź używany, ale pozbawiony 
wad i w dobrym stanie technicznym. 

8. Sprzęt został oznaczony za pomocą indywidualnego numeru. Zrywanie/uszkadzanie/niszczenie numeru jest 
zabronione. 

9. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się 
do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający używa 
Sprzętu na swoją odpowiedzialność. 

10. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wypożyczającego, przyjmuje on całą odpowiedzialność 
za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie i zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze 
majątkowym i niemajątkowym wobec Wypożyczalni i/lub Centrum Testowego. Szczegółowe zasady 
odpowiedzialności Wypożyczającego uregulowane zostały w umowie najmu. 

11. Wypożyczający zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim. 
12. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego 

korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy. W przypadku całkowitego 
zniszczenia Sprzętu bądź jego utraty, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu Sprzętu, 
zgodnie z jego wartością ustaloną w oparciu o cennik detaliczny Wypożyczalni.  

13. Czynsz najmu Sprzętu ustalony jest w oparciu o cennik, dostępny w Wypożyczalni i Centrum Testowym 
oraz  na stronie www.skiteam.pl, zawierający wyszczególnienie możliwych okresów wypożyczenia. Sposób 
zapłaty czynszu regulują postanowienia umowy najmu Sprzętu. 



14. Zwrot Sprzętu następuje w miejscu jego wydania. Wypożyczający odpowiada za Sprzęt do momentu jego 
zwrotu. 

15. Wypożyczalnia i Centrum Testowe są czynne 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy. 
16. Nie ma możliwości odbioru ani zwrotu Sprzętu w dniach i godzinach gdy Wypożyczalnia i Centra Testowe są 

zamknięte. Godziny i dni pracy Wypożyczalni i Centrum Testowego uwidocznione są w jej lokalach oraz na 
stronie www.skiteam.pl. 

17. W przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego Sprzętu w zadeklarowanym terminie, Wypożyczalnia będzie 
uprawniona do obciążenia Wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości 
określonej dla danego sprzętu w cenniku za każdą rozpoczętą godzinę, 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero 
groszy) za każdą rozpoczętą dobę. 

18. W przypadku zwrotu Sprzętu przed upłynięciem wyznaczonego terminu, Wypożyczającemu nie przysługuje 
zwrot czynszu za niewykorzystany okres najmu. 
 

http://www.skiteam.pl/

