REGULAMIN
I.Postanowienia ogólne
1.Właścicielem urządzenia Laktator Medela Symphony numer seryjny…………………………………. zwanym
dalej Laktatorem jest firma Prenatalis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00 – 807
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000490891, REGON: 147023100, NIP: 7010407089.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Laktatora przez Usługobiorców.
Zapoznanie się z Regulaminem i jego podpisanie jest warunkiem zawarcia Umowy najmu.
II.Definicje
1. Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która
podpisuje Umowę najmu.
2. Regulamin- niniejszy Regulamin korzystania z Laktatora.
3. Spółka- spółka o której mowa w § 1 pkt 1, będąca właścicielem Laktatora, uprawniona do
dysponowania nim.
4. Wynajmujący- osoba występuje jako strona Umowy najmu zawieranej z Najemcą, która dysponuje
Przedmiotem najmu na podstawie Umowy o użyczenie zawartej z Właścicielem urządzenia (I.1)
6. Strona internetowa- strona internetowa o adresie wypozyczlaktator.pl, na której podane są
podstawowe informacje dotyczące Usługi, warunków Umowy użyczenia oraz Regulamin.
7. Usługa- wynajem produktu będącego w dyspozycji Wynajmującego na warunkach wskazanych
przez Wynajmującego, który może poczynić klient poprzez zawiązanie Umowy.
a. Umowa najmu- umowa najmu zawarta przez Wynajmującego z Najemcą w trybie i na warunkach
określonych niniejszym Regulaminem, uzupełnionych o treść Umowy najmu, która dochodzi do
skutku w wyniku podpisania.
b. Przedmiot najmu w ramach Usługi – Laktator Symphony Medela.
III.Usługa
1. Najem
a. Najem dokonywany jest na okres wybrany przez Usługobiorcę, nie dłuższy niż 30 dni.
b. Okres i warunki Usługi określa niniejszy Regulamin oraz Umowa najmu.
c. W celu wykonania Usługi, konieczne jest spisanie Umowy. Klient ma obowiązek dostarczyć
wszystkie dane wymagane do Umowy. W przeciwnym razie Wynajmujący ma prawo odmówić
wykonania Usługi.
2. Zwrot
a. Klient ma obowiązek oddać Przedmiot najmu w takim samym stanie, w jakim otrzymał w chwili
podpisania Umowy.
b. W przypadku zniszczenia Przedmiotu Najmu, klient ma obowiązek pokryć koszt uszkodzonego

Przedmiotu Najmu w takim zakresie jak jest to koniecznie, aby Usługodawca nie poniósł straty.
c. W przypadku wcześniejszego zwrotu przedmiotu Najmu, klient rezygnuje w Usługi, a koszty nie
podlegają zwrotowi.
d. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Przedmiotu Najmu, Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Wydłużenie najmu
a. Klient ma możliwość wydłużenia okresu trwania umowy po uprzednim kontakcie z Usługodawcą,
najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy poprzez osobiste stawiennictwo lub wydelegowanie
pełnomocnika z pisemnym upoważnieniem.
b. Przedłużenie okresu trwania umowy wymaga:
i. Zgody obu stron
ii. Uiszczenia dodatkowej opłaty
iii. Sporządzenia aneksu do umowy przy obecności obu stron lub w formie listownej.
IV.Cena i płatność
1. Za każdy dzień najmu Najmujący płaci Wynajmującemu…………………….zł.
2. Należy dokonać płatności pełnej kwoty za cały okres najmu podany w umowie przed rozpoczęciem
Najmu.
3. Wynajmujący nie pobiera kaucji w celu wykonania Usługi.
V.Odbiór i dostawa
1. Usługobiorca odbiera Przedmiot najmu w chwili podpisana umowy.
VI.Odstąpienie od umowy
1. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Usługobiorcy. Opłata za niewykorzystany okres Usługi nie zostaje zwrócona.
2. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili odstąpić od Umowy lub żądać zmian warunków Umowy w
przypadku niedopełnienia warunków umowy.
VII.Postanowienia końcowe
1. Nieprawidłowości
a. Usługobiorca ma prawo zgłaszania uwag oraz reklamacji przez cały okres trwania Umowy.
b. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia pozyskania informacji od Usługobiorcy przez
Sklep.
c. Uwagi i reklamacje należy zgłosić Wynajmującemu telefonicznie.
2. Przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Prenatalis sp. z o.o.. Dane mogą być
przetwarzane w celach marketingowych przez firmę Prenatalis sp. z o.o.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w
szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą
Umów najmu oraz sprzedaży.
5. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Usługobiorcą/ Klientem rozstrzygane będą przez sądy
powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Usługobiorcą/ Klientem podlegają prawu polskiemu oraz
jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2019.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu,przyjmuję do wiadomości treści w nim
zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

………………………………………….
Data

……….…………………………………………………………..
Podpis

UMOWA NAJMU

Zawarta dnia ............................................. w....................................................................... pomiędzy:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym
a
IMIĘ.................................................................NAZWISKO.........................................................................
ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR DOWODU OSOBISTEGO…………………………………………
NR TELEFONU……………………………………………..
E – MIAL……………………………………………………………………………….
zwanym dalej Najemcą.

§1
Wynajmujący oświadczył, że jest osobą dysponującą Laktatorem Medela Symphony o numerze
seryjnym…………………………………………………………………….. na podstawie Umowy o użyczenie z
Właścicielem, którym jest jest firma Prenatalis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96,
00 – 807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490891, REGON: 147023100, NIP: 7010407089
zwanego dalej Przedmiotem najmu.
§2
1. Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się oddać Najemcy opisany w §1 przedmiot najmu na czas
określony od dnia ................................... do dnia .....................
2.Najemca oświadcza, że zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu ustaloną opłatę, która
wynosi:……………zł za dzień. Uiszczenie opłaty jest warunkiem wydania Najmującemu Przedmiotu
najmu
§4
1. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu, ani żadnej jego części, osobie trzeciej do bezpłatnego
użytkowania lub w podnajem.
2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, używając
ku temu tylko dedykowanych akcesoriów firmy Medela.

§5
Najemca, podpisując niniejszą umowę, potwierdza odbiór przedmiotu najmu w stanie gotowym do
użytkowania.
§6
1. Po ustaniu czasu trwania umowy, Najemca zobowiązany jest do wydania Wynajmującemu
przedmiotu najmu ostatniego dnia obowiązywania umowy. Każdy dzień zwłoki skutkuje naliczeniem
kary umownej w wysokości 100 zł za dzień.
2. Strony zachowują prawo do rozwiązania umowy przed terminem jej wygaśnięcia. Rozwiązanie
umowy powinno być poprzedzone złożeniem pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
najmu (wraz z uzasadnieniem) ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Jakiekolwiek zmiany dotyczące przedmiotu najmu: zakresu użytkowania, kondycji, warunków
płatności, wypowiedzenia i wszystkie inne, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

.......................................................................

...........................................................................

podpis Wynajmującego

podpis Najemcy

