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OGÓLNE WARUNKI NAJMU 

 

I. Postanowienia ogólne i definicje. 

1. Ogólne Warunki Najmu stanowią załącznik i integralną cześć Umowy najmu. 
W przypadku rozbieżności między Ogólnymi Warunkami a Umową najmu, wiążące 
będą postanowienia Umowy najmu.  

2. Przedmiotem Umowy najmu jest przekazanie Klientowi do używania Przedmiotu 
najmu w zamian za zapłatę przez Klienta Opłaty za najem i wykonanie innych 
obowiązków określonych w Umowie najmu. 

3. Umowa najmu obowiązuje od momentu jej zawarcia, a pierwszym dniem Okresu 
najmu, jest dzień wydania (data wydania przedmiotu najmu) wskazany w Protokole 
przekazania.  

4. Poniżej zdefiniowane terminy pisane wielką literą użyte w Umowie najmu, Ogólnych 
Warunkach oraz w innych dokumentach dotyczących najmu, o ile w ich treści nie 
postanowiono inaczej, oznaczają:̨ 
a) iMad – iMad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746933, NIP: 
6793034438, REGON: 121213363, BDO 000349442, o kapitale zakładowym 65000 
zł; 

b) Klient – Najemca wskazany w Umowie najmu. Najemcą może być wyłącznie Klient 
będący osobą pełnoletnią; 

c) Umowa najmu – Umowa najmu wraz z załącznikami ;  
d) Przedmiot najmu – urządzenie, którego dotyczy Umowa najmu, opisane w 

Umowie najmu; 
e) Wartość Przedmiotu najmu – określona w Umowie najmu wartość urządzenia 

uwzględniająca jego stan techniczny w chwili zawarcia Umowy najmu; W 
przypadku utraty lub zniszczenia Przedmiotu najmu, Wartość przedmiotu najmu 
określa minimalną wartość szkody iMad z tego tytułu - nie obejmuje to wartości 
szkód dodatkowych powstałych na skutek utraty lub uszkodzenia;  

f) Opłata za najem (Czynsz najmu) – określona w Umowie najmu wysokość czynszu 
najmu za każdy dzień najmu; 

g) Okres najmu – określone w Umowie najmu: termin początkowy najmu i termin 
końcowy najmu, w którym powinien nastąpić zwrot Przedmiotu najmu; 
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h) Naprawa – usunięcie przez autoryzowany przez producenta serwis naprawczy 
uszkodzenia poprzez naprawę, tj. poprzez doprowadzenie Przedmiotu najmu do 
stanu z chwili zawarcia Umowy najmu lub w razie nieopłacalności usuwania 
uszkodzeń ;  w razie nieopłacalności Naprawa może przybrać formę  

i) Osoby bliskie – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty, osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca na stałe we wspólnym pożyciu z Klientem; 

j) Punkt obsługi iMad – zorganizowany przez iMad punkt obsługi Klientów 
mieszczący się w przyczepie Digital Care Camp na kempingu Chałupy 3 ul. 
Starowiejska 36, 84-120 Władysławowo , miejsce zawarcia Umowy najmu z 
Klientem, miejsce wydania i zwrotu Przedmiotu najmu. 

 

II. Przekazanie Przedmiotu najmu. 

2. iMad zobowiązany będzie przekazać Klientowi Przedmiot najmu do używania wyłącznie 
pod warunkiem uiszczenia przez Klienta z góry całości opłaty za najem.  

3. Przed odbiorem Przedmiotu najmu Klient zobowiązany jest przeprowadzić wraz z 
przedstawicielem iMad oględziny stanu technicznego i wizualnego urządzenia, a wszelkie 
ewentualne uwagi w tym zakresie powinny zostać zaprotokołowane w treści Protokołu 
przekazania (powyższe nie dotyczy wad ukrytych). 

4. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Przedmiotu najmu zapoznać się 
z zasadami działania urządzenia oraz jego dokumentacją techniczną, w tym z zaleceniami 
producenta oraz posiadać dostateczną wiedzę umożliwiającą mu prawidłową obsługę 
urządzenia. 

5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę 
Przedmiotu najmu w okresie obowiązywania Umowy najmu od momentu wydania 
Klientowi Przedmiotu najmu, do momentu jego zwrotu przez Klienta.  

6. Wydanie Przedmiotu najmu Klientowi zostanie potwierdzony Protokołem przekazania, 
którego podpisanie przez Klienta powoduje przeniesienie na niego ryzyka związanego z 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą Przedmiotu najmu. W przypadku gdy Przedmiot 
najmu będzie mieć wady widoczne w chwili odbioru, Klient ma prawo do odmowy odbioru 
Przedmiotu najmu oraz umieszczenia opisu tych wad na protokole. 

 

III. Używanie Przedmiotu najmu.  

1. W Okresie najmu Klient zobowiązany jest do:  
a) używania Przedmiotu najmu w sposób zgodny z jego właściwościami i 

przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami obsługi 
wydanymi przez producenta Przedmiotu najmu oraz ochrony Przedmiotu najmu 
przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;  
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b) utrzymywania Przedmiotu najmu w stanie sprawności technicznej, 
niewykraczającej poza normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji; 

c) niezwłocznego zawiadamiania iMad o wszelkich roszczeniach osób trzecich 
dotyczących lub związanych z Przedmiotem najmu oraz o uszkodzeniu Przedmiotu 
najmu, jego zniszczeniu lub utracie; Klient podejmie niezbędne działania w celu 
ochrony Przedmiotu najmu na swój koszt;  

d) zapłaty na rzecz iMad opłaty za najem oraz kosztów i wydatków powstałych w 
Okresie najmu, a które w myśl postanowień Umowy najmu jest zobowiązany 
pokryć; 

e) niedokonywania w odniesieniu do Przedmiotu najmu jakichkolwiek czynności 
obligacyjnych (w tym leasing, najem, podnajem, dzierżawa, użyczenie) bez 
uprzedniej pisemnej zgody iMad, czynności obciążających (zastaw), ani czynności 
rozporządzających (sprzedaż,̇ przewłaszczenie, darowizna); Klient nie może 
zezwolić na wspólne używanie Przedmiotu najmu z osobą trzecią; Klient może 
upoważnić do korzystania z Przedmiotu najmu Osoby bliskie, przy czym Klient 
ponosi pełną odpowiedzialność za osoby korzystające z Przedmiotu najmu;  

f) niedokonywania w Przedmiocie najmu żadnych zmian mających wpływ na zmianę ̨
parametrów technicznych Przedmiotu najmu, jego przeznaczenie lub właściwości, 
cel używania lub konstrukcję oraz innych zmian, które mogłyby spowodować ́
obniżenie wartości Przedmiotu najmu lub utratę ̨gwarancji producenta; 

g) niedokonywania rozkręcania, otwierania Przedmiotu najmu lub zrywania 
znajdujących się w nim plomb; 

h) przechowywania Przedmiotu najmu w sposób bezpieczny, w szczególności nie 
pozostawiać go bez nadzoru oraz w sposób umożliwiający dostęp osób 
nieupoważnionych. 

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody, które 
powstaną w związku z używaniem Przedmiotu najmu zobowiązując się do ochrony i 
zwolnienia iMad od odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń; iMad będzie 
uprawniony do podjęcia odpowiednich działań w celu obrony swoich praw na koszt i 
ryzyko Klienta. 

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Przedmiotu najmu 
z naruszeniem przepisów prawa zobowiązując się do ochrony i zwolnienia iMad od 
odpowiedzialności z tego tytułu; iMad będzie uprawniony do podjęcia odpowiednich 
działań w celu ochrony swoich interesów oraz wyjaśnienia okoliczności związanych z 
naruszeniem przepisów prawa związanych z korzystaniem z Przedmiotu najmu w 
Okresie najmu. Klient ponosi odpowiedzialność względem iMad za wszelkie szkody 
wyrządzone iMad w wyniku naruszenia przepisów prawa przy lub w związku 
z korzystaniem z Przedmiotu najmu. 

4. Wszelkie koszty związane z używaniem Przedmiotu najmu, w tym jego eksploatacją, 
ładowaniem itp., pokrywa we własnym zakresie Klient. 

 

IV. Opłata za najem. 

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty z góry należnej iMad Opłaty za najem określonej 
w Umowie najmu. Wysokość łącznej Opłaty za najem jest ustalana poprzez określenie 
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iloczynu liczby dni i wartości Opłaty za najem wskazanej w Umowie. Łączna Opłata za 
najem jest opłatą jednorazową i obejmuje czynsz najmu należny za cały uzgodniony 
Okres najmu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy najmu, opłata ta ulega 
proporcjonalnemu pomniejszeniu, a nadpłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 
3dni od rozwiązania Umowy.  

2. Wszystkie płatności na rzecz iMad należne na podstawie Umowy najmu dokonywane 
mogą być w formie gotówkowej lub przy użyciu karty płatniczej. 

 

V. Uszkodzenie Przedmiotu najmu. 

1. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu najmu, Klient jest 
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedstawiciela iMad w Punkcie 
obsługi iMad.  

2. W przypadku gdy stan techniczny Przedmiotu najmu pogorszy się w większym stopniu, 
niż wynikałoby to ze zużycia spowodowanego normalnym używaniem, w szczególności 
w przypadku uszkodzenia, iMad może według swojego wyboru, zażądać od Klienta 
przywrócenia Przedmiotu najmu do odpowiedniego stanu lub dokonać przywrócenia 
tego stanu poprzez Naprawę na koszt Klienta. 

3. Strony mogą uzgodnić w Protokole przekazania, w części II Zwrot Przedmiotu najmu, 
kwotę o jaką uszkodzenia obniżają wartość Przedmiotu najmu lub jaka stanowi 
prawdopodobne koszty Naprawy. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do jej 
zapłaty kwoty w chwili zwrotu Przedmiotu najmu. Po otrzymaniu zapłaty tej kwoty 
iMad zrzeka się ewentualnych dalszych roszczeń wobec Klienta za straty 
spowodowane zmniejszoną wartością Przedmiotu najmu. 

4. W przypadku zniszczenia lub utraty Przedmiotu najmu, tj. okoliczności wykluczających 
dalsze korzystanie z Przedmiotu najmu, Umowa najmu wygasa. W razie wygaśnięcia 
Umowy najmu, Klient jest zobowiązany do zapłaty iMad, w terminie 14 dni od daty 
wygaśnięcia Umowy odszkodowania odpowiadającego doznanej stracie w wysokości 
nie mniejszej niż równowartość Wartości Przedmiotu najmu określonej w umowie.  

5. Jeżeli zawierając Umowę najmu Klient zdecydował się na skorzystanie z klauzuli 
Obniżona Odpowiedzialność Klienta oraz opłacił dodatkową opłatę iMad ograniczy 
swoje roszczenia o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie 
Przedmiotu najmu do 50% doznanej szkody. 

6. Klauzula Obniżona Odpowiedzialność Klienta nie ma zastosowania jeżeli do 
uszkodzenia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu najmu doszło w wyniku rażącego 
niedbalstwa lub umyślnego działania Klienta. 

 

VI. Wypowiedzenie Umowy.  

1. iMad ma prawo wypowiedzieć Umowę ̨najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli: 
a) Klient nie wykonuje należycie lub terminowo jakichkolwiek zobowiązań 

niepieniężnych wynikających z Umowy najmu,  
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b) złożone przez Klienta oświadczenia lub przekazane dane dotyczące Klienta okażą 
się nieprawdziwe. 
 

VII. Zwrot Przedmiotu najmu.  

1. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Umowy najmu, Klient jest zobowiązany zwrócić na 
swój koszt Przedmiot najmu w stanie niepogorszonym oraz bez jakichkolwiek 
elementów zewnętrznych nie znajdujących się na Przedmiocie najmu w chwili 
wydania, w Punkcie obsługi iMad lub w przypadku, gdy to nie będzie możliwe, w innym 
miejscu wskazanym przez iMad.  

2. Zwrot Przedmiotu najmu powinien nastąpić tego samego dnia o ustalonej godzinie w 
przypadku Okresu najmu określonego w godzinach, w przypadku Okresu najmu 
ustalonego na jeden dzień do dnia i godziny wskazanej w Umowie najmu lub najpóźniej 
w ostatnim dniu Okresu najmu, do godziny 20:00 w przypadku Okresu najmu 
określonego w dniach lub tygodniach. W przypadku gdy Przedmiot najmu nie zostanie 
zwrócony w terminie, iMad uprawnione jest do obciążenia Klienta karą za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w zwrocie Przedmiotu najmu, a gdy Okres najmu określony był 
w godzinach za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, w wysokości odpowiadającej 150 % 
Opłaty za najem wskazanej w Umowie. w przeliczeniu na jeden dzień najmu, a w 
przypadku Okresu najmu określonego w godzinach, w przeliczeniu na jedną godzinę 
najmu: 

K = (N / T) x 150% 

K – wysokość kary umownej za jeden dzień lub jedną godzinę zwłoki 

N – wysokość Opłaty za najem  

T – Okres najmu (liczba dni lub godzin). 

3. Czynność zwrotu Przedmiotu najmu zostanie odnotowana w Protokole przekazania w 
części II Zwrot Przedmiotu najmu.  

4. Wszystkie określone w Umowie najmu obowiązki Klienta, dotyczące Przedmiotu najmu 
oraz koszty obciążające Klienta i ryzyka związane z używaniem Przedmiotu najmu, jego 
uszkodzeniem, zniszczeniem, bądź utratą, pozostaną w mocy i obciążają Klienta, aż do 
chwili zwrotu Przedmiotu najmu.  

5. Zwrócone urządzenie będzie poddane procesowi oceny stanu pod kątem sprawności 
wszystkich funkcji oraz stanu wizualnego i technicznego zgodnie z opisem znajdującym 
się w Umowie najmu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. iMad nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klienta oraz osób trzecich: 
a) spowodowane niewłaściwą obsługą Przedmiotu najmu, niewłaściwym jego 
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używaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem, bądź 
konserwacją, 

b) będące następstwem posługiwania się Przedmiotem najmu niezgodnie z Umową 
najmu, ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z urządzeń tego typu lub 
przepisami prawa. 

2. Klient będzie niezwłocznie zawiadamiał iMad o każdym zdarzeniu lub okoliczności, 
które mają lub mogą mieć wpływ na jego zdolność wykonywania zobowiązań 
umownych.  

3. Oświadczenia związane z Umową najmu, w tym dotyczące roszczeń przysługujących 
iMad, o ile nie wskazano inaczej będą ̨przekazywane Klientowi pocztą elektroniczną 
(na adres e–mail wskazany w Umowie najmu), listem poleconym, kurierem (na adres 
wskazany w Umowie Najmu) lub osobiście.  

4. Reklamacje dotyczące Umowy najmu i Przedmiotu najmu można zgłaszać:́  
1. a)  elektronicznie na adres: reklamacje@imad.pl;  
2. b)  pisemnie na adres siedziby iMad lub w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w Punkcie obsługi iMad z dopiskiem „Reklamacje” .  
5. W reklamacji składający reklamację powinien wskazać ́swoje imię ̨i nazwisko, datę ̨

zawarcia Umowy najmu oraz opisać przedmiot reklamacji.  
6. O rozpatrzeniu reklamacji iMad poinformuje składającego reklamację pisemnie na 

adres wskazany w Umowie najmu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (w 
przypadku podania adresu e–mail przez składającego reklamację) w terminie 30 dni 
od jej przyjęcia.  

7. Składający reklamację, będący konsumentem, może skorzystać z pomocy miejskiego 
lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 
Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań́ statutowych należy 
ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na 
stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów 
Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami 
dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .  

8. Strony zobowiązane są każdorazowo do poinformowania drugiej Strony o zmianie 
adresu oraz adresu poczty elektronicznej podanego w Umowie najmu. Zmiana 
adresów Stron nie stanowi zmiany Umowy najmu i nie wymaga formy pisemnej.  

9. iMad jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z 
Umowy najmu bez zgody Klienta. Obowiązki iMad wynikające z Umowy najmu mogą 
być wykonywane przez podmioty działające na zlecenie iMad. Klient jest uprawniony 
do przeniesienia praw do korzystania z Przedmiotu najmu za uprzednią pisemną zgodą 
iMad pod rygorem nieważności.  

10. Zmiany Umowy najmu wymagają ̨formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
11. Umowa najmu podlega prawu polskiemu.  

 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

