
 

Regulamin wypożyczalni gier planszowych Terazgry.pl
Mielżyńskiego 18/2
61-725 Poznań

1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z wypożyczalni gier 
planszowych Terazgry.pl mieszczącej się przy ul. Mielżyńskiego 18/2 w 
Poznaniu, zwanej Wypożyczalnią.

2. Z zasobów Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:
a. są zarejestrowane w systemie Wypożyczalni, zwane Wypożyczającym
b. zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni
c. podpiszą potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz zasadami 
korzystania z Wypożyczalni
d. wniosą odpowiednią opłatę za korzystanie z zasobów Wypożyczalni.

3. Przy pierwszym wypożyczeniu rejestracji dokonuje pracownik 
Wypożyczalni. Rejestracji dokonuje się na podstawie aktualnego dowodu 
tożsamości z zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, 
legitymacja studencka). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest 
dołączenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ( na miejscu w 
Wypożyczalni lub pod adresem 
http://www.terazgry.pl/Wypozyczalnia/zgoda.pdf).

4. Opłata za wypożyczenie gry jest stała i nie podlega negocjacji. Cennik 
dostępny jest na miejscu w Wypożyczalni oraz na stronie 
www.terazgry.pl. (zakładka Wypożyczalnia).

5. Kaucja: 
a. wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji
b. wysokość kaucji jest ustalona odgórnie i nie podlega negocjacji
c. kaucja jest zwracana w przypadku terminowego zwrotu gry
d. w przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia Wypożyczalnia 
zastrzega sobie prawo do potrącenia z kaucji opłaty za każdy dzień 
wypożyczenia po ustalonym terminie zgodnie z aktualnym Cennikiem 
(Uproszczony cennik oraz dodatkowe opłaty)
e. wysokość kaucji nie przekracza całkowitej wartości ustalonej na 
podstawie aktualnego cennika sklepu www.Terazgry.pl

6. Klient może wypożyczyć dowolną ilość gier pod warunkiem, że 
Wypożyczający nie zalega z płatnościami wobec Wypożyczalni. W 
przypadku zalegania Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia 
gry.

7. Minimalny okres wypożyczenia gry wynosi 1 dzień. 
8. Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu gry przed jej 

odebraniem. Jeżeli stan gry budzi jakiekolwiek wątpliwości należy ten 
fakt niezwłocznie zgłosić pracownikowi Wypożyczalni.

9. W przypadku, gdy klient zauważy braki, które nie zostały stwierdzone w 
chwili wypożyczenia Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność 
adekwatnie do punktu 10 i 11 Regulaminu.



10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 
wypożyczoną grę od momentu jej odebrania z punktu do momentu 
zwrotu do Wypożyczalni. 

11. Odpowiedzialność dotyczy zagubienia gry, zagubienia poszczególnych 
elementów lub zniszczenia całości lub części gry. W przypadku 
któregokolwiek z tych działań Wypożyczający jest zobowiązany do 
podjęcia kroków:
a. pokrycie kosztów naprawy gry
b. pokrycie kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami 
przesyłki)
c. odkupienie takiej samej, nowej gry
d. wykupienie gry po cenie ustalonej z pracownikiem Wypożyczalni.
e. Wypożyczający jest zobowiązany do podjęcia jednego z ww. kroków 
w terminie ustalonym z pracownikiem Wypożyczalni, jednak nie 
przekraczającym 14 dni kalendarzowych.

12. Klient ma możliwość rezerwacji gier pod warunkiem, że są one dostępne 
na stanie Wypożyczalni.

13. Rezerwacji można dokonać poprzez:
a. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią
b. kontakt mailowy na adres sklep@terazgry.pl (wymagane jest 
potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez pracownika e-mailem 
zwrotnym)
c. osobiście.

14. W przypadku braku zwrotu gier w określonym terminie Wypożyczalnia 
nalicza dodatkową opłatę za kolejne dni wypożyczenia według stawki 
określonej w Cenniku (Uproszczony cennik oraz dodatkowe opłaty).

15. Wypożyczający ma możliwość przedłużenia (prolongaty) terminu 
wypożyczenia gry na czas ustalony z pracownikiem Wypożyczalni jeżeli:
a. gra nie została zarezerwowana przez innego Wypożyczającego
b. Wypożyczający nie zalega z opłatami.

16. Prolongaty można dokonać poprzez:
a. kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią
b. kontakt mailowy na adres sklep@terazgry.pl (wymagane jest 
potwierdzenie przyjęcia przedłużenia przez pracownika e-mailem 
zwrotnym)
c. osobiście.

17. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu gry Wypożyczalnia wysyła 
przypomnienie o konieczności zwrotu gry. Koszt wysłania przypomnienia 
określony jest w Cenniku (Uproszczony cennik oraz dodatkowe opłaty) – 
opłata jest stała i nie podlega negocjacji.

18. Przypomnienie jest wysyłane w jednej z trzech postaci:
a. w formie SMS
b. w formie wiadomości e-mail
c. w formie listownej, na adres podany na przedłożonym dokumencie 
tożsamości.

19. Wypożyczalnia ma prawo żądać zwrotu gry (w uzasadnionych 
przypadkach) przed upływem zadeklarowanego terminu wypożyczenia 
lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu gry.

20. Istnieje możliwość dokonania zakupu wypożyczanego tytułu. Cena 



takiego zakupu zostaje obniżona o wartość kwoty wypożyczenia w 
stosunku do aktualnej ceny gry dostępnej w sklepie internetowym 
www.terazgry.pl. Zakupu takiego można dokonać pod warunkiem, że 
dana gra jest dostępna.

21. Regulamin Wypożyczalni jest dostępny na stronie internetowej 
www.terazgry.pl oraz w Wypożyczalni Terazgry.pl przy ul. Mielżyńskiego 
18/2.

22. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
23. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik.
24. Kaucję oraz płatność za wypożyczenie przyjmujemy tylko w formie 

gotówkowej.


