
Regulamin	wypożyczalni	artykułów	dziecięcych	tulisie.pl	
	

§1	Informacje	ogólne	
	
Tulisie.pl	to	sklep	i	wypożyczalnia	artykułów	dziecięcych,	należący	do	firmy	Exelmedia	
sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Opolu	przy	ul.	Ozimskiej	48,	NIP:	754-308-78-65.	
	
Klient	–	osoba	fizyczna	dokonująca	czynności	prawnej	niezwiązanej	bezpośrednio	z	 jej	
działalnością	gospodarczą	lub	zawodową	(art.	221	Kodeksu	cywilnego).	
	
Strona	 wypożyczalni	 tulisie.pl/	 umożliwia	 Klientom	 zapoznanie	 się	 ze	 sprzętem	 oraz	
akcesoriami	dla	dzieci,	którymi	dysponuje	wypożyczalnia.	Treści	wyświetlane	na	stronie	
wypożyczalni	 tulisie.pl	 nie	 stanowią	 oferty	 w	 rozumieniu	 Kodeksu	 cywilnego,	 lecz	
jedynie	zaproszenie	do	rozpoczęcia	negocjacji.	
	
Ilekroć	w	niniejszym	regulaminie	 jest	mowa	o	produkcie	 lub	artykule,	należy	przez	 to	
rozumieć	odpowiednio	artykuły	dziecięce	oraz	akcesoria	dla	dzieci.	
	
Zawieranie	 i	 wykonywanie	 umów	 najmu	 produktów	 prezentowanych	 na	 stronie	
wypożyczalni	 tulisie.pl	 następuje	 zgodnie	 z	 niniejszym	 regulaminem	 zwanym	 dalej	
Regulaminem.	
	
Niniejszy	 Regulamin	 jest	 dołączany	 każdorazowo	 do	 umowy	 najmu	 artykułów	
dziecięcych.	
	

§	2	Zawieranie	umów	najmu	sprzętu	wypożyczalni	
	
Wypożyczalnia	wynajmuje	Klientom	nowe/używane	produkty	 oraz	 dokłada	wszelkich	
starań,	by	spełnić	oczekiwania	Klienta	w	tym	zakresie.	
	
Klient	odpowiada	finansowo	za	uszkodzenia	produktów	powstałe	z	jego	winy,	
w	 szczególności	 spowodowane	 użytkowaniem	 niezgodnym	 z	 instrukcją	 obsługi	 lub	
niezgodnie	z	ich	przeznaczeniem.	
	
Wraz	 z	 podpisaniem	Umowy	Najmu,	 Klient	 zawiera	 umowę	 cywilnoprawną	 zgodnie	 z	
warunkami	określonymi	w	treści	ww.	umowy	oraz	w	niniejszym	regulaminie.	
	
Zamówiony	 produkt	 wysyłany	 jest	 do	 Klienta	 po	 wcześniejszym	 uzgodnieniu	 z	
pracownikiem	Wypożyczalni	pod	wskazany	przez	Klienta	adres.	
	
Szczegóły	wydania	sprzętu	uzgadniane	są	z	wypożyczalnią	telefonicznie	lub	mailowo.	
	
Produkt	wypożyczany	jest	po	wypełnieniu	Formularza	Danych	Osobowych.	Klient	musi	
również	 wpłacić	 kaucję,	 ustaloną	 przez	 Wypożyczalnię	 (wysokość	 kaucji	 uzależniona	
jest	od	rodzaju	sprzętu,	a	stawki	przedstawione	są	w	Cenniku	znajdującym	się	na	stronie	
wypożyczalni).	
	
Za	 każdy	 rozpoczęty	 dzień	 poza	 terminem	 zwrotu	 produktu	 	 naliczana	 jest	 opłata	
zgodna	z	Cennikiem.	



Klient	 zobowiązuje	 się	 zwrócić	 sprzęt	w	 takim	 samym	 stanie,	w	 jakim	 go	wypożyczył	
oraz	w	terminie	ustalonym	w	Umowie	Najmu.	Najemca	jest	zobowiązany	zwrócić	sprzęt	
Wynajmującemu	 na	 adres	 siedziby	 firmy	 po	 wcześniejszym	 uzgodnieniu	 szczegółów	
drogą	telefoniczną	lub	mailową.	
	
Przyjmowane	są	tylko	płatności	przelewem.	
	
Potwierdzeniem	dokonania	transakcji	jest	Umowa	Najmu.	
	
Wypożyczalnia	 tulisie.pl	 wystawia	 pokwitowanie	 wpłacenia	 kaucji	 za	 wypożyczany	
produkt.	
	
Klient	 oświadcza,	 że	 posiada	 niezbędną	 wiedzę	 na	 temat	 eksploatacji	 sprzętu	 i	
zobowiązuje	się	do	dbałości	o	sprzęt	oraz	wykorzystywanie	go	bezpiecznie	 i	zgodnie	z	
przeznaczeniem.	
	
Wypożyczalnia	tulisie.pl	ma	prawo	w	uzasadnionych	przypadkach	żądać	wcześniejszego	
zwrotu	produktu	(przed	upływem	regulaminowego	czasu	terminu	zwrotu)	lub	w	chwili	
wypożyczania	zastrzec	wcześniejszy	termin	zwrotu.	
	
W	 uzasadnionych	 przypadkach	 wypożyczalnia	 tulisie.pl	 ma	 prawo	 odmówić	
wypożyczenia	produktu.	
	
Osoba	 wypożyczająca	 zobowiązana	 jest	 do	 sprawdzenia	 stanu	 produktu	 przed	 jego	
wypożyczeniem	i	zgłoszenia	ewentualnych	braków	lub	uszkodzeń	obsłudze.	
	
Klient	 zobowiązany	 jest	 do	 terminowego	 zwrotu	 produktu	 lub	 prolongaty	 terminu	
zwrotu.	
	
Prolongaty	 można	 dokonać	 w	 wyjątkowych	 przypadkach	 poprzez	 kontakt	 mailowy	 z	
obsługą	Wypożyczalni.	
	
Klient	nie	może	dokonywać	żadnych	napraw	sprzętu.	W	przypadku	ujawnienia	się	wady	
sprzętu,	 która	 uniemożliwia	 jego	 użytkowanie	 Klient	 zobowiązany	 jest	 do	
skontaktowania	się	z	Wypożyczalnią	w	celu	ustalenia	dalszego	sposobu	postępowania.	
	
W	przypadku	gdy	Wynajmujący	nie	ma	możliwości	niezwłocznego	naprawienia	sprzętu	
lub	 dostarczenia	 sprzętu	 niewadliwego,	Wynajmujący	 zobowiązuje	 się	 zwrócić	 koszty	
najmu	 sprzętu	 za	 okres	 w	 trakcie,	 którego	 sprzęt	 z	 powodu	 wady	 nie	 mógł	 być	
wykorzystywany	przez	Najemcę.	
	
Wypożyczalnia	 tulisie.pl	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 skutki	 nieprawidłowej	
eksploatacji	sprzętu	lub	akcesoriów	dla	dzieci.	
	
W	 przypadku	 zaginięcia	 sprzętu	 lub	 innych	 okoliczności	 uniemożliwiających	 zwrot	
sprzętu	 w	 ustalonym	 terminie,	 Klient	 zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego	
poinformowania	 Wypożyczalni	 o	 zaistniałym	 fakcie.	 W	 przypadku	 utraty	 sprzętu	 w	
wyniku	kradzieży,	Klient	zobowiązany	jest	niezwłocznie	zawiadomić	o	tym	fakcie	Policję	
oraz	Wynajmującego.	



W	 przypadku	 zagubienia	 sprzętu	 Klient	 zobowiązany	 jest	 do	 naprawienia	 szkody	
poprzez	zapłatę	Wynajmującemu	kwoty	odpowiadającej	wartości	rynkowej	zgubionego	
sprzętu.	
	
Klient	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 normalne	 zużycie	 sprzętu	 zgodnie	 z	 jego	
przeznaczeniem.	
	
Klient	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 ponadnormalne	 zużycie	 sprzętu,	 zniszczenie	 oraz	
zdekompletowanie	 sprzętu.	 Wysokość	 szkody	 ustala	 Wypożyczalnia	 w	 oparciu	 o	
rynkową	wartość	braków	lub	cenę	naprawy.	
	

§	3	Zapisy	końcowe	
	
Inne,	 nieujęte	 w	 Regulaminie	 kwestie,	 regulują	 stosowne	 akty	 prawa	 polskiego	 w	
szczególności	ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	roku	Kodeks	cywilny		(Dz.U.	1964	nr	16	
poz.	93	z	późniejszymi	zmianami).	
	
Administratorem	danych	osobowych	Klientów	Wypożyczalni	jest	Exelmedia	Sp.	z	o.o.	z	
siedzibą	w	Opolu	przy	ul.	Ozimska	48,	45-238	Opole,	NIP:	754-308-78-65.	
	
Dane	osobowe	są	przetwarzane	w	celu	zawarcia	i	wykonania	umowy	najmu	artykułów	
dziecięcych	 oraz	 w	 celu	 przetwarzania	 ich	 w	 zbiorze	 danych	 klientów	 wypożyczalni	
tulisie.pl.	
	
Podanie	 przez	 Klienta	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 niemniej	 odmowa	 ich	
podania	uniemożliwia	zawarcie	umowy	najmu.	
	
Klient	ma	prawo	dostępu	do	swoich	danych	osobowych,	ich	uzupełnienia,	uaktualnienia,	
sprostowania,	 żądania	 zaniechania	 przetwarzania,	 usunięcia	 danych	 osobowych,	 jeżeli	
są	 one	 niekompletne,	 nieaktualne,	 nieprawdziwe	 lub	 zostały	 zebrane	 z	 naruszeniem	
Ustawy	o	ochronie	danych	osobowych	albo	są	już	zbędne	do	realizacji	celu,	dla	którego	
zostały	zebrane.	
	
Osobom	 wypożyczającym	 przysługuje	 rabat	 w	 wysokości	 15%	 od	 aktualnej	 ceny	 na	
zakup	 nowego	 produktu	 dostępnego	 na	 tulisie.pl.	 Zakupu	 objętego	 rabatem	 można	
dokonać	 tylko	 w	 momencie	 zwracania	 wypożyczonego	 produktu.	 Zniżka	 jest	
jednorazowa	i	obowiązuje	w	przypadku	terminowego	oddania	produktu	bez	uszkodzeń.	
	
Tulisie.pl	 prosi	 o	 szanowanie	 wypożyczanych	 produktów,	 aby	 inne	 osoby	
wypożyczające	mogły	korzystać	z	zapasów	naszej	Wypożyczalni	 jak	najdłużej	w	stanie	
nienaruszonym.	
	
Oświadczam	iż	zapoznałem/am	się	z	Regulaminem	Wypożyczalni	Tulisie.pl		i	akceptuję	
jego	warunki.	
	


