
 
Regulamin wypożyczalni 

chust i nosideł 
1. Właścicielem wypożyczalni zwanej dalej Wypożyczalnią jest Famiga, ul. Starowiślna  

55/4 w Krakowie. 

2. Klientem wypożyczalni, zwanej dalej Wypożyczającym, może być każda osoba, która 

zaakceptuje regulamin Wypożyczalni i zawrze umowę o korzystanie z jej produktów.     

3. Aby skorzystać z usług wypożyczalni, klient zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej 

kaucji (przy odbiorze osobistym - wpłatą gotówkową), będącej równowartością ceny 

sklepowej produktu, który wypożycza. Kaucja jest zwracana niezwłocznie po 

zwrotnym otrzymaniu wypożyczonego produktu przez Wypożyczalnię.   

Zamiast wpłacania kaucji klient w zastaw może złożyć kserokopię własnego 

dokumentu ze zdjęciem.  

4. Towar, czas wypożyczenia, koszt usługi oraz wysokość kaucji określa cennik.   

5. Każdorazowo przed wypożyczeniem, należy telefonicznie lub e-mailem sprawdzić 

dostępność produktu i uzgodnić termin wypożyczenia 

6.  W sytuacji, kiedy towar zwrócony jest zniszczony – Wypożyczający ustala z klientem 

warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych: - odkupienie nowego produktu 

(bądź odsprzedanie uszkodzonego produktu Wypożyczającemu w cenie równiej 

pobranej kaucji) - pomniejszenie kwoty kaucji o koszty naprawy (o ile naprawa 

pozwoli przywrócić produkt do stanu pierwotnego).   

7. W przypadku braku terminowego zwrotu towaru – za każdy dzień zwłoki pobierana 

jest opłata w wysokości 30zł. Opłata za zwłokę zostanie pobrana z kaucji.  

W przypadku zwłoki w zwrocie towaru przekraczającego 14 dni, towar uznaje się za 

zakupiony przez klienta i jest równoznaczny z utratą kaucji.   

8. Produkty zwrócone – powinny być wyczyszczone (w przypadku nosideł – mokrą 

szmatką lub gąbką) bądź wyprane (w przypadku chust-pranie w pralce, program 

ręczny, 30 stopni C). 

9.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z chust  

i nosideł ergonomicznych. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cennik Wypożyczalni  
Nazwa Cena do:  

4 dni 

Cena do: 

 7 dni 

Cena do: 

14 dni 

Cena do: 

21 dni 

Kaucja 

Nosidło ergonomiczne Tula 40 zł 50 zł 70 zł 90 zł 420 zł 

Chusta tkana, dł. 3,6m 30 zł 40 zł 60 zł 80 zł 200 zł 

Chusta tkana, dł. 4,1m 30 zł 40 zł 60 zł 80 zł 200 zł 

Chusta tkana, dł. 4,6m 30 zł 40 zł 60 zł 80 zł 200 zł 

 

 
Formularz wypożyczalni 

 
Imię i nazwisko osoby wypożyczającej 
 

 

 
Numer telefonu 
 

 

 
Numer dowodu osobistego 
 

 

 
Kaucja (słownie, zł)/ksero dowodu 
 

 

 
Okres wypożyczenia 
 

 

 
Termin zwrotu chusty/nosidła 
 

 

PODPIS PRACOWNIKA WYPOŻYCZALNI 
 
 
 

PODPIS WYPOŻYCZAJĄCEGO 

 


