
REGULAMIN 
§1 Warunki wypożyczenia sprzętu. 
 
1. Podmiotem świadczącym usługę jest  SUKCESJA BOWLING Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
(93-590) ul. Politechniki 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 
0000673601 zwaną w dalszej części Wynajmującym.  

2. Warunkiem skorzystania z usługi jest dokonanie rezerwacji oraz jej potwierdzenie przez 
podmiot świadczący usługę, a także podpisanie przez korzystającego zwanego dalej Najemcą 
oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu. 

3. Rezerwację on-line uważa się  za potwierdzoną z chwilą przesłania potwierdzenia 
dokonania płatności przelewem na adres mailowy p.pawluczyk@krolkul.pl i  mailowej lub 
telefonicznej akceptacji rezerwacji przez wynajmującego. 

4. Rezerwację należy opłacić przelewem, na konto: 
Bank Millennium S.A. 84 1160 2202 0000 0004 5150 6744  
Tytułem: Beer Pong “Imię i Nazwisko”. 

5. Brak wpłaty w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie 
rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji na 4 h przed terminem realizacji wniesiona 
wpłata nie podlega zwrotowi. 

6. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe po przez kontakt telefoniczny pod numerem 
600-690-730 lub mailowy - p.palwuczyk@krolkul.pl.  

7. Dostarczenie sprzętu w opcji standardowej może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od złożenia zamówienia. W opcji “szybkie wypożyczenie” nie później niż na 4h po złożeniu 
zamówienia. Zamówienia nie są realizowane w niedziele.  

8. Złożenie zamówienia możliwe jest od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-18:00. 

13. Opłata jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu użytkowania.  

14. Wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i czysty, co najemca potwierdza 
podpisem pod oświadczeniem. 

15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii 
urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne. 

16. Faktury wystawiane są w momencie zaksięgowania wpłaty i przesyłane drogą mailową lub 
dostarczane z dostawą.  

 



§2 Zobowiązania Wynajmującego. 

1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie 
technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad. 

2. Wynajmujący nie ma obowiązku zapoznać Najmującego z instrukcją obsługi w zakresie 
bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. 

3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe 
w czasie użytkowania sprzętu. 

§3 Zobowiązania Najemcy. 

1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem 
zwrotu czystego i w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. 

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi w zakresie bezpiecznego 
użytkowania najmowanego sprzętu dostępną pod adresem https://youtu.be/id3VXfz2x_I 

3. Najemca ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego przedmiotów najmu i zgłoszenie 
wszelkich uszkodzeń w momencie przekazania sprzętu od Wynajmującego. 

4. Najmca zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości 
okresów najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w zwrocie 
sprzętu, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20zł za 
każdy dzień zwłoki. W przypadku wcześniejszego zwrotu sprzętu, Wynajmujący nie zwraca 
wniesionej opłaty.  

5. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego 
przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego. 

6. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi 
odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. Wynajmujący ma 
obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia. 

7. W przypadku zaginięcia lub utraty sprzętu Najemca zobowiązany jest do wyrównania strat 
Wynajmującemu w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu lub odpowiedniej części jego 
wartości w przypadku uszkodzenia. Całość zestawu -  350zł.  

8. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca pokrywa wszystkie koszty 
związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego. Czas 
naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi. 

9. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, zasad 
bezpieczeństwa i dobrych praktyk będą obciążały Najemce. 



10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek użytkowania 
przedmiotu najmu ponosi Najemca. 

11. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 

12. Najemca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu 
rezerwacyjnym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu 
najmu lub błędnie wprowadzone dane niezbędne w procesie rezerwacji. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, 
prosimy o pilny kontakt z Obsługą. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”na stronie 
www.krolkul.pl/kontakt 

§4 Zwrot sprzętu. 

1. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w ustalonym w umowie terminie 
zwrotu. W przypadku nie dotrzymania terminu Najemca zostanie obciążony dodatkową 
płatnością za kolejne dni wypożyczenia: 

– według cennika w przypadku telefonicznego uzgodnienia z Wypożyczającym przedłużonego 
terminu zwrotu sprzętu, 

– 20zł/dzień przy samowolnym wydłużeniu okresu wypożyczenia. 

2. Zwrot sprzętu musi nastąpić w godzinach 11:00 do 18:00. 

3. Zwrócony sprzęt powinien zawierać  stół oraz 2x tacka trójkątna, bez uszkodzeń, w pełni 
sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony. 

§5 Zerwanie umowy wypożyczenia. 

1. Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku używania wynajętego sprzętu 
niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki. 

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego przedmiotu. 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i             
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z                 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz           
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)          
informujemy, że: 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest SUKCESJA BOWLING Sp. z o.o. z siedzibą              
w Łodzi (93-590) ul. Politechniki 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru             
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem             
0000673601. 



II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym            
pracownikiem, pod emailem: l.lewandowski@krolkul.pl, pod numerem telefonu 696-294- 702 lub          
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. III. Cele i podstawy              
przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 1. w celu zawarcia/wykonania umowy/umów          
które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),  

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego          
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z           
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego           
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej            
optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych          
Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie          
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,            
przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje           
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione              
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą              
nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Ci           
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu           
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym            
celu.  

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,               
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia          
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu            
nadzorczego.  

VI. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 10 lat. VII. Odbiorcy danych Twoje dane              
osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli          
firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd           
Skarbowy oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym,         
prawniczym, informatycznym.  

VIII. Podanie danych jest: - niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy           
lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w celach, o których mowa w pkt III.  

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób           
zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. 
 

 



Łódź,.....................2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin wypożyczania sprzętu w          
ofercie “Wypożyczenie sprzętu do beer ponga” oraz że zapoznałem się z klauzulą            
informacyjną związaną z RODO.  
 
Imię i nazwisko Najemcy: ………………………………………………. 
 
Ilość wypożyczonych zestawów: …………………………………………… 
 
Data zwrotu:.............................................................................................. 

 
Całkowity koszt najmu*:........................................................................... zł 

 

 

…………………                                                                  ………………………. 
Wypożyczający Najemca 

 
 
*Całkowity koszt najmu nie obejmuje ewentualnego kosztu przedłużenia najmu oraz kosztów 
związanych z zagubieniem, zniszczeniem lub naprawą sprzętu. 


