ZAKAZANE
PRZEDMIOTY NAJMU
Niniejsza lista Zakazanych przedmiotów najmu zawiera przedmioty, których zamieszczanie ofert najmu w Serwisie
jest zabronione lub dopuszczone warunkowo.
1.

Przedmioty zawierające treści pornograficzne, w szczególności treści pornograficzne z udziałem osób
poniżej 15 roku życia, związane z użyciem przemocy lub udziałem zwierząt.

2.

Przedmioty erotyczne, mające związek z aktywnością seksualną, w szczególności akcesoria oraz zabawki
erotyczne.

3.

Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

4.

Materiały zawierające treści naruszające dobra osób trzecich.

5.

Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary naruszające prawa autorskie oraz prawa własności
intelektualnej.

6.

Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.

7.

Produkty farmakologiczne, w tym wydawane z przepisu lekarza, w szczególności leki, środki odurzające.

8.

Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe.

9.

Materiały wybuchowe i pirotechniczne.

10.

Broń palna oraz amunicja.

11.

Organy ludzkie i zwierzęce.

12.

Produkty, których opis wprowadza w błąd co do ich pochodzenia, jakości, właściwości, możliwości
zastosowania.

13.

Przedmioty pochodzące z kradzieży oraz nielegalnego pochodzenia.

14.

Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Sale) w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.

15.

Oprogramowanie służące do prowadzenia czynności naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

16.

Urządzenia oraz narzędzia, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.

17.

Przedmioty, które miały kontakt z wydzielinami ludzkimi.

18.

Dobra narodowe, kulturalne.

19.

Karty debetowe, kredytowe, czeki, weksle.

20.

Pieniądze.

21.

Dokumenty urzędowe, pieczęcie urzędowe.

22.

Dane osobowe.

23.

Przedmioty, których termin przydatności minął.

24.

Dopuszcza się warunkowo najem zwierząt, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zwierzęta te nie stanowią gatunków określonych w aneksach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z
dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu
nimi.
b) zwierzęta te nie znajdują się wykazie ras psów uznawanych za agresywne, określonym

w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 77, poz. 687).
c) zostaną im zapewnione należyte warunki transportu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra i
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r., Nr 86 poz. 552).
d) będą traktowane w sposób humanitarny, z zapewnieniem im opieki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r., Nr 111, poz. 724).

