
REGULAMIN Wypożyczalni odkurzaczy piorących Greenrental.pl  

 

1. Właścicielem marki Greenrental.pl jest firma Multimatic Robert Szacherski, ul. Radiowa 16/1, 10-206 Olsztyn, 

NIP 571 167 21 04 zwany dalej „Wynajmującym”.  

  

2. Osoba korzystająca z usług wypożyczalni, zwana dalej „Najemcą”, ma obowiązek zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu. Korzystanie z usług wypożyczalni jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień.  

 

3. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu odkurzaczy piorących przeznaczonych do prania dywanów, wykładzin 

dywanowych, mebli tapicerowanych oraz wnętrz samochodów wraz z potrzebnymi akcesoriami zwanych dalej 

„Urządzeniami”.  

 

4. Wynajmujący oświadcza, że wszystkie Urządzenia będące przedmiotem najmu są jego własnością.  

5. Rezerwacja Urządzeń odbywa się poprzez system rezerwacji online znajdujący się pod adresem 

https://greenrental.bookero.pl/ 

6. Opłata za wynajem płatna jest z góry poprzez system płatności online tpay.com zintegrowany z systemem 

rezerwacji.  

7. Opłaty związane z wynajmem Urządzeń widoczne są w systemie rezerwacji.  

8. Opłaty widoczne na stornie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w systemie rezerwacyjnym 

dotyczą tylko i włącznie celów nie komercyjnych.  

 

9. W dniu wydania Urządzeń Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości określonej podczas 

rezerwacji.  

 

10. Zwrot wpłaconej kaucji nastąpi po zwróceniu przez Najemcę Urządzeń będących przedmiotem najmu w 

stanie nieuszkodzonym, suchym i niezabrudzonym.  

 

11. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzeń będących przedmiotem najmu Najemca 

zobowiązany jest do porycia pełnych kosztów odkupu fabrycznie nowych urządzeń według aktualnych cen 

rynkowych, lub też pełnych kosztów jego naprawy na podstawie rachunku przedstawionego przez 

Wynajmującego. Czas oczekiwania na dostawę lub czas naprawy sprzętu traktowany jest jako czas wynajmu 

wraz ze wszystkimi skutkami finansowymi dla Najemcy.  

 

12. Niezwrócenie Urządzeń w terminie powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu 

wynagrodzenia w wysokości 130 zł za każdy dzień opóźnienia.  

 

13. Zwrócenie Urządzeń zabrudzonych lub powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu 

opłaty za czyszczenie w wysokości 20zł za każde Urządzenie będące przedmiotem najmu.  

 

14. Wszelkie należności Wynajmującego będą w pierwszej kolejności potrącane z wpłaconej kaucji.  

15. Przy wydaniu Urządzeń sporządzony zostanie protokół określający m.in. dzień i godzinę zwrotu, ilość i 

rodzaj Urządzeń oraz kwotę wpłaconej kaucji.  

 

16. Warunkiem wydania Urządzeń jest podpisanie protokołu wydania przez obie strony, posiadanie przez 

Najemcę przy sobie ważnego dowodu osobistego oraz wpłata kaucji w wysokości określonej podczas 

rezerwacji.  

 

https://greenrental.bookero.pl/


17. Anulowanie dokonanej rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 14 dni przed planowanym wynajmem i musi 

zostać zgłoszone Wynajmującemu na adres poczty elektronicznej biuro@greenrental.pl Zgłoszenie to musi 

zawierać Imię i Nazwisko Najemcy, numer rezerwowanego Urządzenia oraz termin rezerwacji, a także numer 

konta do zwrotu środków. Anulowanie rezerwacji musi zostać przesłane z adresu poczty elektronicznej 

Najemcy podanego podczas rezerwacji.  

 

18. W przypadku poprawnie zgłoszonej anulacji rezerwacji Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kwotę 

pomniejszoną o 5% tytułem obsługi rezerwacji, w tym kosztów związanych z obsługą systemu płatności online 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

 

 19. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest w miarę dostępności miejsc. Chęć zmiany terminu rezerwacji musi 

zostać zgłoszona na adres poczty elektronicznej biuro@greenrental.pl najpóźniej na 5 dni przed planowanym 

wynajmem.  

 

20. Nieodebranie zarezerwowanych Urządzeń w terminie lub niespełnienie warunków określonych w pkt. 15 

nie upoważnia Najemcy do żądania zwrotu wpłaconych środków podczas rezerwacji.  

 

21. Urządzenia wynajmowane są bez obsługi. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania oraz z postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną do protokołu 

wydania Urządzeń.  

 

22. Korzystanie z Urządzeń będących przedmiotem najmu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia czyszczonych 

rzeczy. Najemca korzysta z Urządzeń na własną odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za szkody spowodowane urządzeniem. 

 

23. Urządzenia będące przedmiotem najmu nie mogą zostać zamoczone. W przypadku nadchodzącego deszczu 

urządzenia należy niezwłocznie schować do suchego miejsca.  

 

24. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis tpay.com W pozostałych przypadkach 

reklamacje rozpatruje Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres poczty 

elektronicznej biuro@greenrental.pl.  

 

25. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Najemcy nie przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do umów usług związanych z najmem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia 

usługi.   

 

27. Wszystkie podane ceny są kwotami brutto.  

 

28. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej na odległość będzie rozstrzygał właściwy Sąd dla m. Olsztyn. 
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