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URZĄDZENIA REKREACYJNE DLA DZIECI 
 WYNAJEM 

 
 

SUCHY BASEN 
 
 

 
 
Dane techniczne: 

 
Długość: 5m 
Szerokość: 4  
Wysokość: 3  

Liczba uczestników: 5 osób 
Ilość – 1 szt. 
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ZJEŻDŻALNIA FOREST 
 

 

 
 

Dane techniczne 
Wymiary: 5m x 6m 
Wysokość całkowita: 5m 

Wysokość toru zjeżdżalni: 3m 
Przeznaczenie: dla dzieci od 3 do 5lat 
Ilość – 1 szt. 

  

http://www.carodesign.pl/
mailto:kontakt@carodesign.pl


 

Caro Design Sp. z o.o. 
39-102 Brzezówka 90A 
tel. +48 (14) 646-67-28 
fax +48 (14) 646-67-72 

www.carodesign.pl 

kontakt@carodesign.pl 

 

 

 

ZJEŻDŻALNIA Z LABIRYNTEM 
 

  Dane techniczne:  
 
Wymiary: 8mx7m  

Przeznaczenie: dla dzieci od 3 do 5lat 
Ilość – 1 szt. 
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WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
O przyjęciu zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń, zwrot podpisanej i podbitej umowy oraz wpłata 
zaliczki w wysokości 30% sumy zamówienia na konto w dniu akceptacji zamówienia, pozostała część  
kwoty płatna  do  7 dni  od daty wynajęcia urządzenia. To wszystko gwarantuje profesjonalne wykonanie 
usługi. 

 
 Zamawiający zapewnia: 

 

- możliwość dojazdu 

- źródło prądu 

- odpowiedniej wielkości czysty plac 
 

 
W przypadku rezygnacji z usługi w ciągu 5 dni przed imprezą zaliczka nie podlega zwrotowi 
(koszty rezerwacji). 
 
W przypadku zerwania umowy w dniu imprezy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 
należności zgodnie z podpisaną umową. 
 
Złe warunki atmosferyczne, brak odpowiedniego miejsca do ustawienia atrakcji, brak frekwencji 
uczestników  nie są podstawą do odstąpienia od umowy. 
 
 
 

WARUNKI WYNAJMU: 
 

 Obsługujemy imprezy na terenie całej Polski. Koszt transportu: 0,90 zł netto za 1 km 
 

 Istnieje możliwość wynajmu urządzenia z obsługą lub bez obsługi 

 

 Wynajem maksymalnie na 8 godzin 
 

 Pobieramy zaliczkę w wysokości 30% w dniu akceptacji oferty, reszta kwoty płatna do 7 dni 
od daty wynajęcia urządzenia  

 

 Posiadamy ubezpieczenie OC 
 

 Urządzenia posiadają niezbędne atesty 

 

 Orientacyjny wymiar złożonego dmuchańca do transportu ok. 1,2m x 1,2m x 1m, waga ok. 170kg 

 

 

 
 
 
Kontakt: 

 
Anna Wójcik, Magdalena Brzezińska 
Referent ds. Handlowych 
tel. kom.: 605 053 068, 697 770 704 
e-mail: anna.wojcik@carodesign.pl, magdalena.brzezinska@carodesign.pl 
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