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§ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Ці Загальні Умови Оренди (далі: „ЗУО”) визначають правила бронювання, 

укладення, розірвання, внесення змін і виконання Орендних відносин оренди 
Апартаментів в Гуртожитку Unibase в Кракові, а також загальні принципи роботи 
цього гуртожитку і права та обов'язки сторін щодо Орендних відносин. 

2. Ці ЗУО є невід'ємною частиною Орендних відносин, котра встановлюються в 
наслідок підписання укладення Договору. 

3. Орендні відносини встановлюються між Орендарем та UNIBASE. Орендарем 
Апартаментів в Гуртожитку може бути тільки і виключно Студент віком до 35 років, 
лише на час навчання, або дружина/чоловік Студента. 

4. Терміни, що використовуються у змісті цього ЗУО, мають таке значення: 
1) UNIBASE або Орендодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю NNS, з 

місцезнаходженням у Кракові на вул. Радзивілловській 29/7, 31-026 Краків (ul. 
Radziwiłłowskа 29/7, 31-026 Kraków), вписане до реєстру підприємців Районним 
судом для Кракова-Сьрудмєсьцє в Кракові, XI Господарчий Відділ Національного 
Судового Реєстру під номером KRS 000055860, 

2) Орендар - особа, яка користується Апартаментом на підставі Договору Оренди 
або один з батьків або законний опікун особи, вказаної для користування 
Апартаментом на підставі Договору Оренди, 

3) Студент - студент, котрий здобуває освіту у польському закладі вищої освіти 
(хоча б у якійсь його частині) першого чи другого рівня або єдиного магістерського 
рівня, зокрема іноземець або іноземний студент або студент аспірантури, 
зокрема,  іноземець або іноземний студент аспірантури. 

4) Гуртожиток - багатоповерховий будинок, котрий знаходиться у складі 
нерухомості, розташованій у Кракові на вулиці Кошикарска 33 (Koszykarskа 33), 
власником якого є UNIBASE, 

5) Апартамент - конкретне приміщення (або кілька приміщень), віддане для 
використання конкретному Орендарю, або, в разі багатомісних Апартаментів, не 
більше, ніж трьом Орендарям, 

6) Спільні Частини - частини Будинку або Нерухомості, призначені для спільного 
використання всіма Орендарями (не є для використування виключно Орендарем 
або Орендарями конкретного Апартаменту), зокрема: столові, загальні кухні, 
загальні приміщення, призначені на відпочинок і тиху працю, двір, холл разом із 
зоною ресепшн, коридори і сходи, 

7) Ресепшн - належить розуміти як зона ресепшн Гуртожитку, 
8) Веб-сайт - Веб-сайт з адресою http://unibase.pl/, що належить UNIBASE, 
9) Сторони - UNIBASE та Орендар, 
10) Договір - договір оренди, укладений між UNIBASE та Орендарем, що містить 

істотні положення Орендних відносин, 
11) Оренда - Орендні відносини щодо Апартаментів в Гуртожитку, які визначаються 

змістом цих ЗУО, котрі умовно формуються при укладенні договору. 
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§ 2 
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

 
1. Договір може бути укладений наступним чином: віддалено (відповідно до правил 

п. 2-15 нижче), а також в присутності обох Сторін на Ресепшн та іншим чином 
(відповідно до правил п. 16-17 нижче). 

2. Якщо Студент, який використовує Апартамент, є неповнолітньою особою або не 
має повної правоздатності, Орендарем може бути лише хтось з батьків або інший 
законний опікун такої особи. У таких випадках Договір вказує особу Студента, 
уповноваженого користуватись Апартаментом. 

3. Дистанційний Договір укладається через Веб-сайт, з використанням відповідного 
застосунку  (далі - "Застосунок"), за умови відстрочення, зазначену нижче в п. 12. 

4. Для використання Застосунку користувач повинен створити обліковий запис. Для 
цього користувач надає свій індивідуальний логін та встановлює пароль, а також 
надає деякі персональні та контактні дані, включно з адресою електронної пошти. 
У разі укладення Договору, такий обліковий запис буде використовуватися для 
зв'язку з користувачем Unibase, і надалі - за умов, що визначають ефективність 
виконання Договору - Орендарем. 

5. Після створення облікового запису користувач отримує можливість 
використовувати Застосунок. Застосунок за допомогою формулярів та 
допоміжних запитань, веде користувача через процес надання інформації, що 
стосується Орендних відносин та визначення важливих положень Договору. 

6. Користувач вказує, чи зацікавлений він орендою одно-, дво- та тримісного 
Апартаменту, а також вказує поверх Будинку, на якому буде розташований 
Апартамент. Вибір вільного Апартаменту відбувається автоматично за вибраними 
користувачем характеристиками - якщо такий існує (враховуючи, наскільки це 
можливо, вказівки користувача). 

7. Після вибору дво- чи тримісного Апартаменту користувач може вказати адреси 
електронної пошти або телефони інших осіб, яким Орендар хоче дати можливість 
укладення Договору щодо того самого Апартаменту. В результаті такого вказання 
створюється індивідуальний код, за допомогою якого вказані користувачі 
зможуть укласти Договір щодо того саме Апартаменту. Цей код буде надіслано 
на електронні адреси або текстовим повідомленням на номери телефонів людей, 
вказаних користувачем. 

8. При виборі дво- чи тримісного Апартаменту Користувач може ввести код, 
створений іншим користувачем, відповідно до п. 7 вище, внаслідок чого обраний 
для нього Апартамент буде вказаний користувачеві, який раніше створив код, щоб 
надати можливість укладення Договору щодо того саме Апартаменту.  

9. Після завершення процесу надання інформації, важливих для Орендних відносин, 
та визначення важливих положень Договору в Застосунку, Застосунок 
автоматично генерує зміст Договору. Це дозволяє користувачеві перевірити його 
та нанести можливі виправлення. 

10. Протягом усієї процедури в Застосунку користувач має можливість перевірки 
змісту ЗУО і збереження файлу ЗУО локально в памяті пристрою, який він 
використовує та їх друку. 

11. Договірт укладається під час його остаточного прийняття користувачем. 
Прийняття здійснюється шляхом натиску кнопки „ПРИЙМАЮ ТА УКЛАДАЮ 
ДОГОВІР", за умови, що: 1) є надана (зазначена) згода на подачу та обробку 
персональних даних, 
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2) є надана (зазначена) заява про ознайомлення зі змістом Договору та ЗУО та згода 
на укладення Договору на умовах, зазначених у Договорі та ЗУО, 
3) є надана (зазначена) заява щодо повноліття та необмеженої правоздатності, 
при чому Договір укладається за умови, зазначеної нижче в п. 13. 
 
12.  Договір має характер броні до часу виконання умов, описаних у п. 13 нижче, або 
до часу його автоматичного розірвання відповідно до п. 14  - у випадку чого UNIBASE: 
1) зобов’язується в односторонньому порядку не надавати Апартамент, який є 
предметом цього Договору, іншим особам або також 
2) в разі використання користувачем можливості вказання адреси електронної пошти 
або телефону особи або осіб, яким Орендар хоче надати можливість укладення 
Договору, що відноситься до того ж Апартаменту, відповідно до п. 7 і 8 вище, 
односторонньо зобов'язується не пропонувати місця в дво- чи тримісному 
Апартаменті іншим особам протягом трьох днів (за винятком осіб, що 
використовують код, згаданий в попередніх п. 7 і 8.) - після цього періоду місце в 
даному Апартаменті може бути предметом подальшої оренди та бронювання. 
13. Договір укладається з умовою відстрочки, що означає, що Орендар протягом 3 
днів від дати укладення Договору оплатить Депозит у відповідному розмірі разом з 
Адміністративню оплатю, і отримує всі юридичні наслідки від моменту її виконання. 
14. Термін п'яти днів, згаданий вище, може бути індивідуально продовжений за 
заявою користувача - продовження оформлюється у формі документу (електронний 
лист, відправлений на адресу, вказану при реєстрації в Застосунку або іншу, вказану 
користувачем). 
15. У разі невиконання умов, викладених у п. 13 із вказаною там датою, з урахуванням 
п. 14. Договір автоматично розривається, про що користувач повідомляється 
електронною поштою та повідомленням, надісланим на його рахунок на Веб-сайті. 
Це не заважає спроможності Користувача знову укладати Договір з урахуванням 
інших вимог цих ЗУО, зокрема, якщо в гуртожитку все ще будуть вільні Апартаменти 
або місця в Апартаментах. 
15. Укладення Договору Оренди також може бути здійснене особисто. У цьому 
випадку Договір Оренди укладається в присутності обох сторін - в зоні Ресепшн, при 
одночасним зборі всіх необхідних даних і внесенню необхідних заяв, або в 
індивідуальних узгоджених випадках, в іншому місці та іншим чином, за згодою 
UNIBASE. 
16. У випадку укладання Договору Оренди за межами Веб-сайту, Орендар подає у 
письмовій формі: 
1) заяву на згоду на подачу та обробку персональних даних, 
2) заяву про ознайомлення з змістом Договору та ЗУО та згоду на укладення 
Договору Оренди на умовах, зазначених у Договорі та ЗУО, 
3) заяву щодо повноліття та необмеженої правоздатності, 
 
при чому Договір укладається за умови, зазначеної нижче в п. 18. 
18. Договір укладається з умовою відстрочки, що означає, що Орендар протягом 3 
днів від дати укладення Договору оплатить Депозит у відповідному розмірі разом з 
орендною платою за перший місяць Оренди, і отримує всі юридичні наслідки від 
моменту її виконання. П. 13 і 14 застосовуються відповідно. 
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§ 3 
АПАРТАМЕНТИ ТА СПІЛЬНІ ЧАСТИНИ 

 
1. У Гуртожитку є одномісні, двомісні та тримісні Апартаменти. 
2. В рамках Договору Оренди одномісного Апартаменту Орендар має виняткове, 

самостійне право на використання Апартаменту в цілому, включно з усім 
обладнанням та приладами, встановленими в Апартаменті. У разі укладення 
Договору Оренди багатомісного Апартаменту, Орендар має право 
використовувати відведену частину Апартаменту, при чому право 
використовувати Апартамент і спільне обладнання та прилади, встановлені в 
Апартаменті, мають також інші Орендарі цього Апартаменту. 

3. Орендар в рамках Договору Оренди Апартаменту, має право: 1) використання 
Апартаменту на умовах, зазначених у Договорі та ЗУО, 2) використання 
обладнання Апартаменту на умовах, зазначених у Договорі та ЗУО, 3) прийняття 
в Апартаменті відвідувачів між годинами 8 до 22, якщо це не виключає можливості 
вільного і безперешкодного використання Апартаменту іншими Орендарями, а 
також їх відвідувачами, і за умови, що жоден з Орендарів даної Апартаменту явно 
цьому не супротивлюється, 

4. Орендар має право використовувати спільні частини і розташоване в них 
обладнання та прилади (при чому використання деякого обладнання відбувається 
за оплатою), зокрема використовувати балкони, котрі становлять спільні частини, 
які є доступні з коридору, зокрема місце для паління, обладнане на балконі. 

5. Апартамент слід використовувати лише для житлових цілей. Орендареві не 
дозволяється здавати Апартамент в суборенду цілком або частково або надавати 
третім особам на будь-якій іншій основі. 

 
 

§ 4 
ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 

 
1. Орендатор зобов'язується: 
1) дотримуватись положень Договору та ЗУО, 
2) дотримуватись правил Гуртожитку, якщо такі будуть укладені і також правил 

домашнього порядку, особливо викладених в ЗУО, особливо нічної тиші, 
3) не перешкоджати спокою інших Орендарів Гуртожитку та їхніх гостей, 

використовуючи Апартамент та Спільні частини, поважаючи права цих людей та 
їх можливість вільного використання своїх Апартаментів та спільних частин, 

4) платити орендну плату протягом періоду, що випливає з ЗУО, у спосіб, 
зазначений у Договорі, 

5) утримувати Апартамент та Спільні частини в чистоті і порядку, належному 
технічному та санітарно-гігієнічному стані, піклуватися про обладнання, з метою 
його ужитку: котрий не перевищує стандартний ужиток, зокрема, піклуватися і 
захищати від пошкоджень або знищення сходи, сходові клітини, коридори, 
господарчі приміщення, їдальні, 

6) оновлювати з кожною зміною персональні дані, надані в Договорі або 
реєстраційній картці - за допомогою повідомлень, надісланих електронною 
поштою на адресу UNIBASE, 

7) повертати Unibase еквівалент збитків, скоєних в Апартаменті чи Спільних 
частинах, в тому числі обладнання або частин обладнання, котрі виникли з вини 
Орендаря або осіб, за яких він відповідає (зокрема, гостей), при чому будь-які 
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пошкодження, котрі виникли в Апартаменті протягом терміну Оренди будуть 
вважатися за ті, котрі виникли з вини (Орендаря) - основою для врегулювання 
належності буде в цьому випадку рахунок-фактура або інший документ, виданий 
фірмою, яка ліквідує пошкодження або оціночний лист, оформлений UNIBASE. 

2.  Зокрема, суворо заборонено: 
1) вносити зміни в Апартамент, навіть якщо це не змінює його змісту, без дозволу 

UNIBASE, зокрема, вносити зміни в конструкції, зокрема, перебудовувати та 
ремонтувати, а також зміни у користуванні Апартаментом чи Спільними 
частинами, 

2) зміна та вплив на зміст Апартаменту і обладнання, яке в ньому міститься, зокрема, 
їх самостійний ремонт, а особливо, стін, підлог, покриття підлоги і покриття стін, 
віконних і дверних рам, меблів, побутової техніки, водопостачання та каналізації, 
радіаторів та інших, 

3) фарбування стін, підлог, дверей, вікон, свердління в стінах, вбивання будь-яких 
елементів або будь-яке їх порушення, 

4) фарбування, обклеювання або іншого способу втручання у вигляд або роботу 
побутової техніки, водопостачальних та водовідвідних елементів, радіаторів та 
інших, 

5) повішення будь-яких картин, плакатів тощо, як в Апартаменті, так і в Будинку 
(можна розміщувати рекламу або плакати в місці, призначеному для цієї мети, за 
згодою UNIBASE); 

6) використання електричних або електронних пристроїв, що споживають енергію, 
що перевищує нормальну потужність для гуртожитків (біткойн-екскаватори та 
ін.), включаючи пристрої, що зазвичай призначені для проведення 
підприємницької діяльності, у тому числі виробничої, продукційної або іншої 
подібної, 

7) викидання будь-яких предметів через вікна Апартаменту або Будинку. 
 

 
§ 5 

ДОМАШНІЙ ПОРЯДОК 
 
1. У Гуртожитку з 22:00 до 06:00 діє нічна тиша. 
2. У Спільних частинах діяльність студентських груп або організацій допускається 

за попередньою згодою Орендодавця. 
3. У Гуртожитку не дозволяється: 1) ведення підприємницької діяльності, в 

Апартаменті, у тому числі виробничої, продукційної, гастрономічної або будь-якої 
іншої професійної чи подібної діяльності, 2) зберігання чи перебування тварин або 
дітей до 13 років без опікуна, 3) споживання алкоголю у Спільних частинах, 4) 
споживання, зберігання, виготовлення або використання заборонених речовин та 
субстанцій, 5) зберігання отруйних, смердючих, легкозаймистих, токсичних та 
інших небезпечних для життя або здоров'я людини речовин або речовин, 
несприятливих для середовища, 6) паління сигарет, електронних сигарет і 
вживання підігрівачів тютюну і інших подібних пристроїв на території Гуртожитку 
- за винятком спеціально відведених місць, 7) використання пристроїв, які можуть 
привести до пошкодження Апартаменту або Гуртожитку, небезпеки або 
незручності для Орендарів або їх гостей, в тому числі використання обладнання 
поза місцями, призначених для цього, приготування, підігрів або зберігання 
продуктів несвіжих або смердючих, 8) вивішування плакатів та оголошень за 
межами місць, призначених для цього. 
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4. Не дозволяється будь-яка поведінка або бездіяльність, які можуть порушити 
спокій - проживання, навчання або відпочинок іншим Орендарями, зокрема, така, 
що веде до наднормативного шуму. 

5. Також заборонена будь-яка поведінка або бездіяльність, яка порушує 
громадський порядок або добрі звичаї. 
 

 
§ 6 

ОБОВ’ЯЗКІ ТА ПРАВА UNIBASE 
 

1. У рамках Орендних відносин UNIBASE зобов’язується до: 1) забезпечення 
можливості використання (спільного використання) Орендарем Апартаменту та 
Спільних частин, 2) прибирання та підтримку чистоти Спільних частин, 3) 
здійснення ремонтних робіт в Гуртожитку, зокрема, Апартаментів, зокрема, у 
сфері предметів, модифікація і ремонт яких є заборонений Орендареві, 4) 
забезпечення водопостачання та каналізації до і з Апартаменту, подачу тепла і 
електрики і доступ до Інтернету, при чому Unibase не несе відповідальності за 
перебої або збої у постачанню, викликані постачальниками цих послуг, 

2. UNIBASE має право до: 1) збору орендної (житлової) плати відповідно до п. 7 
нижче, 2) відрахування та задоволення своїх вимог з Депозиту, відповідно до п. 7 
нижче, 3) використовування співробітників UNIBASE або третіх осіб для 
здійснення своїх прав та зобов'язань за Договором Оренди, 4) призначення серед 
співробітників UNIBASE або третіх осіб, особи у якості Адміністратора, 
уповноваженого до заміщення UNIBASE в певних видах діяльності, 5) 
встановлення обладнання для відеоспостереження у Спільних частинах, в 
Ресепшн та на вході в Гуртожиток, 6) входу в Апартамент: а) відразу ж в стані 
необхідності, зокрема, в разі ризику пошкодження, затоплення, руйнування, 
пожежі або в разі обґрунтованої підозри, що людина в Апартаменті потребує 
допомоги, або що там ведеться нелегальна діяльність або порушується чинне 
законодавство, б) для виконання необхідних ремонтних робіт або робіт з 
технічного обслуговування і технічних обстежень та інших, зокрема, таких, що 
впливають на технічний стан будинку і його використання, відповідно до існуючих 
положень закону, однак, використовуючи це право, Unibase повідомить 
Орендаря про дату ремонту, технічного обслуговування або перевірки, та лише, 
якщо Орендар відсутній у встановлений період в Апартаменті, UNIBASE може 
використати право входу в Апартамент. 

 
 

§ 7 
ОРЕНДНА (ЖИТЛОВА) ПЛАТА ТА ІНШІ ОПЛАТИ, ДЕПОЗИТ 

 
1. Орендар зобов'язаний покривати Орендну плату та Фіксовану оплату в рамках 

Орендних відносин. Орендар також вносить один раз, при укладенні Договору, 
Адміністративну Оплату. 

2. Орендна плата та Фіксована оплата сплачується у розмірі, зазначеному у 
Договорі, за кожен місяць оренди. 

3. Адміністративна оплата сплачується один раз під час укладання Договору та 
складає 250 злотих. 

4. UNIBASE дозволяє здійснювання оплату Орендної плати та Фіксованої оплати: 
1) шляхом уповажнення UNIBASE до замовлення щомісячної платіжної транзакції, 
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2) шляхом платіжного замовлення, 
 
при цьому в обох випадках, розрахунок відбуватиметься заздалегідь 14 дня місяця 
за даний місяць,  
3) банківським переказом на номер рахунку Unibase PL10 88040000 0020 0201 5615 
0006 до 14-го дня кожного місяця, при чому датою оплати буде дата надходження на 
рахунок UNIBASE відповідно суми Орендної плати або Фіксованої оплати 
5. Спосіб оплати Орендної плати та Фіксованої оплати Орендар вибирає при 
укладанні Договору, складаючи декларацію шляхом вибору відповідного поля в 
Застосунку під заголовком „Вибір способу оплати” або шляхом складання 
відповідної заяви в письмовому договорі. 
6. Вибираючи оплату шляхом уповажнення UNIBASE до замовлення щомісячної 
платіжної транзакції, Орендар вибирає заяву „Я обираю щомісячну періодичність 
оплати” і таким чином погоджується на виконання щомісячної платіжної операції - 
оплати Орендної плати та Фіксованої оплати. 
7. Вибравши платіж за допомогою банківського переказу відповідно до п. 4 підпункт 
3 Орендар зобов'язаний замістити в назві переказу його ім'я та прізвище, а також 
номер Апартаменту. 
8. Cума Депозиту дорівнює сумі Орендної плати та Фіксованої оплати за один місяць.  
9. Якщо Орендар є особою, що постійно проживає за кордоном, сума Депозиту, в 
зв'язку зі збільшенням витрат на задоволення можливих вимог, збільшується на 
додаткову суму, що дорівнює сумі Орендної плати та Фіксованої оплати за один 
місяць. 
10. Оплата за неповні місяці Оренди, зокрема, в разі укладенння Орендних відносин 
протягом місяця або в разі припинення Договору оренди до кінця наступного повного 
місяця, буде нараховуватися пропорційно до періоду Оренди в даному місяці 
відповідно до кількості днів у місяці. У разі попередньої оплати, сума переплати буде 
повернута Орендарю на банківський рахунок, з якого вона була виконана, протягом 
14 днів з дати закінчення терміну Оренди. 
11. Депозит оплачується у відповідній сумі протягом періоду, зазначеного в § 2 вище. 
12. Депозит може бути використаний для задоволення всіх вимог Unibase щодо 
Орендарів - зокрема, при затримці у сплаті Орендної плати та Фіксованої оплати, і 
претензій, пов'язаних з ремонтом будь-якого пошкодження майна Unibase або 
пошкодження майна третіх осіб, до ремонту яких є зобовязаний Unibase або 
втратили ключ. 
13. У разі затримки у сплаті Орендної плати та Фіксованої оплати, Unibase надішле 
електронною поштою нагадування тим Орендарям, які обрали спосіб оплати 
відповідно до п. 4 підпункт 3 вище, через 2 дні від дати оплати. При відсутності оплати 
в кінці 5-го дня від дати оплати, Unibase має право використання для задоволення 
своїх платіжних вимог Депозиту, про що Unibase повідомляє Орендаря електронною 
поштою. У такому випадку Орендар зобов'язується поповнити Депозит протягом 7 
днів до дати вручення йому повідомлення. 
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§ 8 
ЗМІНИ ДОГОВОРУ АБО ЗУО 

 
1. Зміни в положеннях ЗУО, надані UNIBASE, можуть здійснюватися шляхом: 

розміщення їх у Гуртожитку та інформування Орендаря про зміни через 
електронну адресу Орендаря. 

2. Зміни ЗУО набувають чинності протягом 14 днів з дати оголошення. 
3. У випадку зміни ЗУО Орендар має право припинити дію Орендних відносин з 

місячним періодом попередження. 
4. У разі припинення Орендних відносин Орендарем відповідно до п. 3 вище або у 

випадку набрання чинності змін ЗУО протягом періоду попередження для 
Орендаря, до закінчення строку Орендних відносин Орендаря зобов’язують ЗУО 
у попередній редакції, за винятком випадків, коли зміна виникає внаслідок зміни 
відповідних нормативних актів або ухвалюючого рішення суду або рішення 
адміністративного органу. 

 
§ 9 

ПЕРІОД ТРИВАННЯ ДОГОВОРУ, ПРИПИНЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН 
 

1. Орендні відносини укладено на певний період, зазначений у Договорі. 
2. Договір укладається строково на наступні періоди: 
1) з 15 вересня даного року до 14 лютого наступного року, 
2) з 15 лютого даного року до 15 липня, 
3) з 15 вересня даного року до 15 липня наступного року, 
або на інші періоди в індивідуально узгоджених випадках. 
3.  Орендодавець може розірвати Орендні відносини без періоду попередження у 
разі: 
1) затримки з оплатою орендної плати за два повні періоди платежу; 
2) непоповнення Депозиту протягом періоду, що випливає з ЗУО, 
3) якщо Орендар доводить до непридатності до вжитку Апартамент або 

Гуртожиток, будь-який пристрій або частини обладнання, які знаходяться в 
ньому, або становить загрозу для безпеки інших Орендарів або Студентів, або 
для громадської безпеки, 

4) серйозні або постійні порушення Договору або ЗУО Орендарем, зокрема, 
принципів домашнього порядку, а також, якщо завдяки порушенню соціального 
співіснування і добросусідських відносин Орендар ускладнює використовування 
інших частин Апартаменту або Спільних частин або це є для них неможливе, 

5) віддання Апартаменту або його частину в підоренду або на використання третій 
стороні, 

6) прийняття Орендарем гостей всупереч положенням ЗУО. 
4. Орендар може розірвати Договір без періоду попередження в разі серйозного або 
постійного порушення Договору або ЗУО Орендодавцем. 
5. Розірвання Договору має відбутися у формі письмової або формі документній, у 
вигляді заяви, надісланої на електронну адресу іншої Сторони. 
 
 

 
§ 10 

ЗАКІНЧЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН 
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1. Після закінчення терміну Орендних відносин Орендар зобов'язаний негайно, не 
пізніше 12:00 у перший день після закінчення цих відносин, видати Unibase 
Апартамент, позбавлений речей і осіб, а також інших обтяжень, повернути 
обладнання з Апартаменту і ключі. 

2. Видача Апартаменту UNIBASE відбувається з протоколом приймання-передачі. 
Відмова підписання такого протоколу призводить до можливості його 
одностороннього оформлення UNIBASE. 

3. У разі затримки виконання зобов'язання про видачу відповідно до п. 1, Орендар 
сплачує Unibase умовний штраф в розмірі 2/30 орендної плати плюс 
Адміністративну оплату за кожен день прострочення, що не перешкоджає 
можливості відшкодовування шкоди, котра переносить розмір штрафу на 
загальних принципах. Unibase має право задовольнити претензії по сплаті 
умовного штрафу і відшкодовування з Депозиту. 

4. Після закінчення терміну Оренди, не раніше ніж через 7 днів з дня видачі 
Апартаменту Unibase відповідно до п. 1, Депозит буде, після врегулювання всіх 
відрахувань, повернений Орендарю на рахунок, з якого він був оплачений, або 
інший рахунок, вказаний Орендарем електронною поштою - якщо таке вказання 
буде відбуватися до замовлення переводу грошей. 

5. У тому випадку, якщо Орендар після закінчення терміну Оренди, залишив  будь-
які предмети в Апартаменті, і це не було заявлене в протоколі приймання-
передачі, Unibase повідомить Орендаря електронною поштою про їх вилучення 
протягом 3-х днів з моменту отримання повідомлення. Після закінчення цього 
терміну, Unibase має право зібрання та усунення таких предметів з Апартаменту 
та зберігання їх у вибраному Unibase місці - на кошт і ризик Орендаря, а Орендар 
буде окремо повідомлений про це електронною поштою. 

6. Крім того, Договір розривається автоматично, якщо Орендар не здійснить видачу 
Апартаменту в період, що виникає з Договору, протягом 3-х днів з дня терміну 
видачі - з урахуванням можливості зміни дати видачі Апартаменту в окремих 
випадках відповідно до заяви користувача - продовження здійснюються Unibase 
у вигляді документу (відправлений по електронній пошті  на адресу, надану під час 
реєстрації в Застосунку або інший, вказаний користувачем). 

7. У разі розірвання Договору, в тому числі відповідно до § 2 п. 15 або п. 6 цього 
параграфу, або в разі відступлення від нього Орендарем у відповідності до 
чинного законодавства, якщо Орендар заплатив будь-яку суму на рахунок 
Договору, вона буде йому повернута - за винятком, однак, Адміністративної 
оплати, розмір якої становить видатки Unibase - листування, адміністративні, 
службові, юридичні та бухгалтерські послуги та інші, пов'язані із встановленням 
правовідносин з Орендарем. 

 
§ 11 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Сурово виключається допустимість вирахування дебіторської заборгованості 
Орендаря проти UNIBASE, з дебіторської заборгованісті за оренду, 
Адміністративну оплату чи Депозит. 

2. Зміни Договору, інші, ніж зміни у ЗУО, вимагають узгодження Сторін і можуть 
бути виконані лише у письмовій формі, недотримання чого призводить до 
нікчемності. 
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3. Орендні відносини регулюються положеннями польського законодавства, і, 
зокрема, до даних Загальних умов оренди та Договору застосовуються 
положення Цивільного кодексу. 

4. Суд, котрий є відповідальний за розгляд справ, пов’язаних із даним Договором, 
є загальний суд по місцю розташування Гуртожитку. 

5. У випадку, якщо Договір укладено в двох мовних версіях, вирішальне значення та 
право першості інтерпретації має польськомовна версія. 


