
 

UMOWA NAJMU 

ZESTAWU ROBOTYKI LEGO  

 

zawarta w dniu ……………………………….w Michałowice,  pomiędzy: 

1. Michał Golba Roboteco, z siedzibą ul. Kasztanowa 29, 05-816 Michałowice, posiadającym 

nr REGON: 144411332, nr NIP: 1231113532, reprezentowanym przez Michał Golba, zwanym 

dalej Wynajmującym lub Roboteco.  

a 

2. ..................................................................., ……………………………….(imię i nazwisko), 

zamieszkała/y w ………………………………………………………………...(miejscowość), 

……………………………. ………………………   (ulica, numer domu i numer mieszkania), 

………………………………. ……………………......(kod pocztowy i nazwa miejscowości), 

legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze …………………….…………………. 

zwaną/ym w dalszej części Najemcą.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 

1. Roboteco oświadcza, że jest właścicielem edukacyjnego LEGO SPIKE / LEGO WEDO 

/ LEGO MINDSTOR*.  

      *(niepotrzebne skreślić) 

2. Roboteco oświadcza ponadto, że sprzęt edukacyjny, o którym mowa w pkt. 1 jest 

kompletny, sprawny i zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem (zabawa, nauka). 

Ewentualne braki nieistotnych konstrukcyjnie klocków w zestawie, nie wpływają na jego 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i opisane są w protokole, dostarczonym przez 

Roboteco razem ze sprzętem. 

 

§ 2 

1. Roboteco oddaje w najem zestaw, o którym mowa w § 1 umowy, a najemca zestaw ten 

przyjmuje w najem i jednocześnie zobowiązuje się do jego zwrotu w terminie 

wskazanym w §2 pkt 4. 

2. Roboteco zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu Najemcy, o którym mowa w § 1 

umowy w dniu …………………………………… w godz. 8:00-12:00. 



3. Wraz z zestawem edukacyjnym, o którym mowa w § 1 Roboteco przekaże najemcy 

niezbędne informacje dotyczące obsługi sprzętu (instrukcja pdf z obsługi 

wypożyczonego sprzętu, lekcja pdf ze zbudowania pierwszego robota). 

4. Roboteco zobowiązuje się do odbioru sprzętu od Najemcy, o którym mowa w § 1 

umowy w dniu …………………………………… w godz. 12:00-16::00. 

5. Najemca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w terminie określonym w pkt 4 §2 umowy. 

6. Koszt transportu zestawu (dostawa/odbiór) wliczone są w cenę wynajmu dla lokalizacji 

w dzielnicach: Ursus, Włochy, Bemowo, Bielany, Żoliborz, Wola, Ochota, Mokotów, 

Ursynów oraz gminach: Michałowice, Piastów, Pruszków, Raszyn, Lesznowola, 

Piaseczno, Konstancin-Jeziorna. W pozostałych dzielnicach i podwarszawskich 

gminach dostawa jest płatna. Koszt jest uzależniony od odległości z siedziby 

wynajmującego (zazwyczaj 20zł). 

§ 3 

 

1. Wynajmowany zestaw, o którym mowa w §1 umowy, służy do zabawy i nauki i jako 

taki będzie wykorzystywany przez najemcę.  

2. Najemca oświadcza, że zna wartość zestawu, jego elementy składowe, sposób jego 

używania i nie wnosi zastrzeżeń do jej wyglądu, stanu technicznego i właściwości. 

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY 

§ 4 

 

1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z umową i jej 

przeznaczeniem.  

2. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do 

bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego. 

3.  Najemca ma prawo zgłosić mailowo na adres info@roboteco.pl ewentualne braki z zestawie.  

4. Zestaw można udostępnić do samodzielnej zabawy dzieciom w wieku od 6 lat. Dzieci 

w wieku 5 lat mogą bawić się zestawem tylko pod nadzorem rodzica. Obowiązuje 

bezwzględny zakaz zabawy zestawem dzieciom do lat 4, ze względu na możliwość 

zadławienia się częściami lub uszkodzenie podzespołów. 

5. Zabawa zestawem LEGO i komputerem powinna odbywać się czystymi rękami, nie wolno 

używać zębów do rozłączania części oraz bawić się i korzystać z komputera w trakcie 



jedzenia i picia lub w pobliżu zwierząt domowych. Nie wolno mieszać zestawu LEGO z 

innymi zestawami posiadanymi przez Najemcę.  

6.  W przypadku wypożyczenia zestawu edukacyjnego wraz z laptopem, Najemca zobowiązuje 

się do używania laptopa w sposób zapobiegający jego upadkowi, zalaniu, zabrudzeniu 

jedzeniem. W trakcie użytkowania komputer powinien być ustawiony na biurku lub stole. 

W trakcie korzystania z komputera niedozwolone jest jedzenie i picie w pobliżu. 

Niedozwolone jest korzystanie z komputera podczas przemieszczania się.  

7. Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie w jakim go pobrał. Zestaw 

powinien być rozebrany, a części posegregowane do przegródek w pudełku.  

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 

§ 5 

 

1. Roboteco zobowiązuje się wydać najemcy przedmiot najmu w stanie umożliwiającym 

korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać go w takim stanie przez cały 

czas trwania umowy. 

2. Roboteco zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu 

najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową, 

a nie były skutkiem działania Najemcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i 

dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla 

Roboteco.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i 

jednym dla Roboteco. 

 

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY ROBOTECO 


