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UMOWA WYPOŻYCZENIA ZESTAWU DO ROBOTYKI LEGO® 
OFERTA PROMOCYJNA DLA KLIENTÓW ROBOKIDS 

  
Nr umowy ………………….. 

 
Zawarta dnia ……………………………………………………………. r. w Łaziskach Górnych pomiędzy: 
VISUAL RELATIONS S.C. M. Eichner, E. Muszczak 
Ul. Łączna 9, 43-170 Łaziska Górne, REGON  240629338 NIP 6351762856 
reprezentowanym przez współwłaściciela  Mateusza Eichner,  
zwanym dalej Udostępniającym, 
a 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr dowodu………………………………………………………   PESEL …………………………………………………… 
. 
Nr. Tel. ……………………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej Wypożyczającym.           
       §  1 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu będącego własnością Udostępniającego na potrzeby 
prywatnego użytkowania-zabawy. Wypożyczony zestaw 31313 MINDSTORMS EV3 zawiera 601 elementów 
zgodnie z listą załączoną do umowy.  
 

 
 § 2 

          Terminarz 
 

1. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu  …………………………………..… r.  godz. ………………przez 
pracownika firmy   
 

2. Sprzęt zostanie zwrócony Udostępniającemu w dniu ……………..……………do godzina rąk własnych 
pracownika firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub  do siedziby firmy (do godziny 19:00) lub 
biura Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne (do godziny 
16:00).  

3. W przypadku odbioru lub zwrotu sprzętu w terminie innym niż wskazany, bez wcześniejszego uzgodnienia 
z Wydającym doliczony zostanie koszt odbioru w kwocie 5% kwoty kaucji (15zł). 

4. Za każdy dzień zwłoki naliczana jest kwota 5% wartości kaucji (15zł).   
 

§ 3 
          Płatność 

1. Opłata za wypożyczenie -wysokość opłaty stanowią koszty bezzwrotnej opłaty eksploatacyjnej oraz koszty 

związane z transportem, obsługą, przeliczeniem części. W ofercie promocyjnej wynoszą one odpowiednio 

100zł w przypadku wypożyczenia na okres 2 tygodni lub 150zł w przypadku wypożyczenia na okres 4 

tygodni (ceny promocyjne tylko dla klientów Robokids po spełnieniu warunku p.5 §5 ). Udostępniający 

wystawia rachunek a płatność następuję gotówką lub przelewem (w przypadku przelewu wymagane jest 

wydrukowane potwierdzenie) W treści przelewu należy wpisać „opłata za wypożyczenie imię i nazwisko 

wypożyczającego” (podpisującego umowę) 

2. W przypadku konieczności dowiezienia sprzętu opłata powiększona jest o koszty transportu i obsługi 

zlecenia  w wysokości 20zł w odległości do 15km od Mikołowa, 30zł do 30km od Mikołowa. Na ternie 

Mikołowa i Łazisk Górnych po wcześniejszym uzgodnieniu dowóz gratis.  
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3. Kaucja zabezpieczająca –w wysokości 300zł. Kaucja jest zawracana na konto wypożyczającego w ciągu 48 

godzin od oddania sprzętu. Kaucja pomniejszana jest w przypadku zwłoki lub zagubienia/zniszczenia części 

lub nie wywiązania się z innych warunków umowy. Udostępniający nie wystawia rachunku –płatność 

następuję tylko przelewem (wymagane jest potwierdzenie przelewu, które jest warunkiem zawarcia 

umowy) W treści przelewu należy wpisać „kaucja za wypożyczenie - imię i nazwisko wypożyczającego” 

(podpisującego umowę).  

4. Istnieje ponadto możliwość wykupienia dodatkowej usługi HELPDESK w kwocie 30zł/2 tygodnie lub 

50zł/miesiąc.  Usługa polega na  umożliwieniu kontaktu telefonicznego i mailowego z instruktorem w 

trakcie wypożyczenia celem uzyskania porady lub  wsparcia technicznego. Usługa może być uruchomiona 

w każdym momencie po uzyskaniu zgody Wypożyczającego.  

5. Wypożyczający wyżej wymienione opłaty zobowiązuje się uiścić na konto firmy  prowadzone w mBanku: 

60 1140 2004 0000 3102 4721 1785 

6. Brak uregulowania powyższych opłat do dnia podpisania umowy skutkuje brakiem wydania sprzętu. Przy 

czym opłata za wypożyczenie może być wpłacona w gotówce w dniu podpisania umowy. Opłata HELPDESK 

może być zapłacona w gotówce i doliczona do opłaty za wypożyczenie lub odliczona od kaucji.  

 

§4 

Stan techniczny sprzętu 
1. Zarówno wydanie jak i zwrot sprzętu zostaje potwierdzony na karcie zdawczo –odbiorczej będącej 

załącznikiem do umowy. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego 

użytkowania sprzętu, sporządzany jest protokół z informacją nt. uszkodzenia będący podstawą do 

obciążenia Wypożyczającego. Protokół ten musi zostać sporządzony nie później niż po upływie 48 godzin 

od zwrócenia zestawu. Wartość obciążenia pomniejsza zwracaną kaucję. Po zwróceniu zestawu 

Udostepniający wystawia może wystawić rachunek obciążający Wypożyczającego, który pokrywany jest z 

kaucji lub sprzedaje zestaw Wypożyczającemu za kwotę 1600zł jeśli wartość obciążeń przewyższa 300zł.   

2. Wypożyczający ma prawo w ciągu 24 godzin od momentu odebrania sprzętu zgłosić telefonicznie lub 

mailowo ewentualne braki i uszkodzenia w zestawie (które będą odliczone od kaucji) brak takiego 

zgłoszenia oznacza potwierdzenie kompletności zestawu. Zalecanie się zrobienie zdjęcia.  

3. Koszty wynikające z uszkodzenia i zagubienia sprzętu zostają w całości pokryte przez Wypożyczającego 

w wysokości odpowiadającej cennikowi części będącym załącznikiem do umowy.  

4. Klocki ze śladami zębów lub popisane traktowane są jako uszkodzone. Rysy wynikłe z naturalnej 

eksploatacji nie są traktowane jako uszkodzenie.  

 

§ 5 

Zobowiązania Wypożyczającego 
1. Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania zestawu wyłącznie w celu, w terminie i w miejscu 

określonym w umowie, bez prawa wypożyczenia/udostępnienia sprzętu stanowiącego własność 

Udostępniającego podmiotom trzecim. 

2. Wypożyczający udostępnia zestaw do zabawy tylko swoim dzieciom w wieku od 7 lat. Dzieci w wieku 5-6 

lat mogą bawić się zestawem tylko pod nadzorem rodzica. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabawy 

zestawem dzieciom do lat 4 ze względu na możliwość zadławienia się częściami lub uszkodzenie 

podzespołów.  

3. Zabawa zestawem powinna odbywać się czystymi rękami, nie wolno używać zębów do rozłączania 

części oraz bawić się w trakcie jedzenia lub w pobliżu zwierząt domowych.  

4. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim go pobrał. Części powinny 

zostać posortowane zgodnie z opisami naklejonymi na pudełka. Brak posortowania skutkować będzie 

naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 10% wartości kaucji (30zł).  

5. Wypożyczający korzystający z promocyjnej opłaty za wypożyczenie zobowiązany jest w trakcie 

obowiązywania umowy do skutecznego polecenia usługi Robokids tj., warsztatów z lego robotyki lub 
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wypożyczenia zestawu Mindstorms innej osobie. Promocja uskutecznia się w momencie dokonania przez 

osobę trzecią zapisu na zajęcia lub podpisania umowy wypożyczenia zestawu z polecenia 

Wypożyczającego. W przypadku braku skutecznego  polecania kaucja zostaje pomniejszona o opłatę 

promocyjną w wysokości 10% (30zł).  

6. W przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, udostępnianie go osobom trzecim 

lub dzieciom poniżej 4 lat, przetrzymywaniem sprzętu powyżej 14 dni po terminie zwrotu lub 

uszkodzenie/zagubienie części na kwotę powyżej wartości kaucji wystawiany jest rachunek na zakup 

zestawu wartości 1600zł (koszt zestawu i organizerów) z 7 dniowym terminem płatności. Po jego 

zapłaceniu kaucja w całości zostaje zwrócona.  

 

§ 6 
Postanowienia dodatkowe 

1. Za szkody powstałe  w wyniku nieprawidłowego użytkowania zestawu, w tym m. innymi powstałe na 
skutek użytkowania go przez dzieci poniżej 7 lat Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy 
właściwy dla adresu Udostępniającego . 

3. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze 
stron. 

  
 
 
 
 

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

Wypożyczający                                                                                      Udostępniający  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Protokół zdawczo –odbiorczy 
Załącznik nr 2 Cennik i spis części 
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Protokół zdawczo -odbiorczy do umowy nr ………………………………..  z dnia ……………………………………… 

 
Zawartej pomiędzy VISUAL RELATIONS S.C. M. Eichner, E. Muszczak a ………………………………………………….. 

 
 
 
Potwierdzam odbiór wydanego sprzętu własnoręcznym podpisem  w dniu 

…………………………………………… godz. ……………………………. Odbierający (Wypożyczający) ma prawo się do 
weryfikacji kompletności oraz stanu elementów i zgłoszenia ewentualnych braków w przypadku 24h od 
otrzymania sprzętu. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego lub mailowego braków przez 
wypożyczającego,  udostępniający uznaje że zestaw był kompletny i sprawny.  

 
                                                                        

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

Odbierający (Wypożyczający)     Pracownik wydający  
 
 
 
Potwierdzam odbiór zdanego sprzętu własnoręcznym podpisem  w dniu …………………………………………… 

godz. ……………………………. Udostępniający ma prawo się do weryfikacji i odliczenia ewentualnych  braków od 
wysokości kaucji do 48 godzin od otrzymania sprzętu. W przypadku braku weryfikacji lub pozytywnej weryfikacji 
do 48h pełna kwota kaucji  zostaje zwrócona na konto  Wypożyczającemu. Negatywna weryfikacja powoduje 
naliczanie dodatkowych opłat nie większych niż wartość całego zestawu.  

 
                                                                        

 
……………………………………………     …………………………………………… 
Zdający (Wypożyczający)      Pracownik odbierający   
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