
REGULAMIN UŻYCZENIA MANEKINÓW EWAKUACYJNYCH

1. Przedmiotem Umowy użyczenia jest Manekin ewakuacyjny Phantom generacja II/Manekin ewakuacyjny 
dziecko Phantom generacja I (dalej „Manekin”) stanowiący własność spółki Sklep Ogniowy Jakub Todryk, 
Jarosław Wasik Spółka Jawna Górka 19 A, 63-112 Brodnica, KRS 0000550859 (dalej jako „Użyczający”).

2. Podstawę użyczenia stanowi Umowa Użyczenia zawarta pomiędzy Użyczającym a Biorącym 
w użyczenie, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.

3. Użyczenie może odbywać się jedynie w celach testowych. Wykorzystywanie Manekina w celach innych niż 
testowych wymaga zgody Użyczającego potwierdzonej na piśmie. 

4. Biorący w użyczenie odbiera i oddaje Manekin we własnym zakresie oraz na własny koszt.

5. Biorący w użyczenie nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie użyczenia jakichkolwiek praw na rzecz 
osób trzecich, w tym do jego podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego używania, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Użyczającego. 

6. Biorący w użyczenie oświadcza, że będzie używał Manekina zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwróci go w 
stanie niepogorszonym. 

7. Biorący w użyczenie odpowiada w pełnej wysokości za szkody z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenie 
Manekina powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, do którego doszło w Okresie 
Użytkowania.  

8. Biorący w użyczenie jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Użyczającemu utratę, zniszczenie oraz wszelkie 
uszkodzenia przedmiotu użyczenia powstałe w trakcie jego użytkowania.

9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu użyczenia, Użyczający obciąży Biorącego w 
użyczenie kosztami naprawy Manekina lub zakupem tożsamego przedmiotu o wartości równej cenie zakupu 
Manekina.

10. Chęć przedłużenia terminu użyczenia należy zgłosić Użyczającemu najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem 
Okresu Użyczenia określonego w Umowie Użyczenia. Uzgodnienia w tym zakresie powinny być potwierdzone 
przez Użyczającego na piśmie lub drogą elektroniczną.

11. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi oraz z zaleceniami producenta 
Manekina.

12. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Manekina przed uszkodzeniami oraz 
kradzieżą.

13. Użyczający może zażądać natychmiastowego zwrotu użyczonego Manekina, jeżeli poweźmie informacje o 
używaniu przez Biorącego w użyczenie Manekina w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z Umową 
Użyczenie, a także jeżeli Biorący w użyczenie przekaże Manekina osobie trzeciej bez zgody Użyczającego lub 
jeśli z nieprzewidzianych wcześniej przyczyn Manekin stanie się niezbędnie potrzebny Użyczającemu.

14. W sprawach nieokreślonych w powyższym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności Kodeksu Cywilnego. 

15. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy Użyczenia rozstrzygane będą przez Strony polubownie, a 
w przypadku braku porozumienia - przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Użyczającego.
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