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Contracte de lloguer d’inflable d’ús domèstic 
 
L’empresa TOPLUDI SL amb CIF B-64606619 amb seu a Pol. Ind Llevant c/ 
la Bassa 11 , Nau 4 de Parets del Vallès (Barcelona) amb codi postal 08150 
d’ara en endavant arrendador. 
 
De l’altre part ______________________________ (noms i cognoms) 
major d’edat, veí de ________________ (Població) , província de 
________________ (província), amb domicili a 
__________________________________     (carrer i número) amb codi 
postal ______________i amb el número de DNI 
__________________________  d’ara en endavant l’arrendatari. 
 
Les dues parts intervenen en nom propi i dret, reconeixent-se capacitat 
legal necessària a la fi de donar-se el present contracte i : 
 
EXPOSEN: 
L’Arrendador disposa d’un inflable infantil d’ús domèstic compost del cos de 
l’inflable, una bossa per guardar-lo, unes piquetes per fixar-lo a terra i un 
motor d’aire per fer-lo funcionar. 
L’arrendatari està interessat en contractar l’ús de l’inflable segons els 
termes que seran exposats a continuació en el següent contracte. 
Clàusules: 
1- El lloguer de l’inflable d’ús domèstic és de 75 Euros el dia , de dilluns a 
divendres. El lloguer del cap de setmana és de 100 Euros. 
2- La fiança serà sempre de 200 Euros i es tornarà sempre després de la 
revisió de l’inflable per comprovar que estigui bé. Si l’inflable està perfecte 
la fiança es tornarà en un màxim de 48 hores. 
3- L’arrendatari es farà responsable durant el període de lloguer de la 
supervisió de l’ús de l’inflable, així com de responsabilitzar-se dels possibles 
danys causats al conjunt de l’inflable i el motor 
4- El transport del inflable tant per anar-lo a buscar com per tornar-lo no 
està inclòs en el preu de lloguer. 
5- El client ha de tornar l’inflable dins de les hores d’obertura al públic de la 
botiga.  
6- El lloguer del cap de setmana es ve a buscar divendres per la tarda i es 
torna dilluns pel matí. 
7- En cas que l’arrendatari torni l’inflable en mal estat, l’empresa estudiarà 
si es pot reparar el desperfecte, si és el cas se li descomptarà de la fiança. 
El castell inflable i el motor sempre s’ha de tornar, encara que hagi quedat 
en mal estat. Si no es pot reparar l’arrendador es quedarà l’import total de 
la fiança i podem estudiar demanar indemnitzacions per danys i perjudicis. 
8- Si l’arrendatari no torna l’inflable el dia que s’havia quedat, se li cobrarà 
50 Euros per cada dia extra. 
9- Es podran fer reserves de l’inflable pagant un anticipi de “paga i senyal” 
de 50 Euros. 
10- Si es vol anular la reserva de l’inflable, s’haurà d’avisar com a mínim 
amb 24 hores d’antelació per tal de tenir dret a rebre de tornada l’import de 
la paga i senyal. 
11- El inflable només és per a ús domèstic així que ha d’estar posat en una 
casa particular per a ús dels nens d’una família. Per tant no el poden llogar 



info@topludi.cat  – 935 739 505                                                                       
 

TOPLUDI SL  -Pol. Ind. Llevant c/ La bassa 11 nau 4 – 08150 – Parets del Vallès (Barcelona)  

escoles, ludoteques, empreses d’esdeveniments, ajuntaments, hotels, 
restaurants etc. 
12- L’inflable ha de tenir vigilància en tot moment per part d’un adult que 
supervisi el bon funcionament de l’activitat.  
13- L’inflable s’ha de fixar a terra (en cas que s’utilitzi a l’exterior) amb 
unes piquetes per tal de mantenir-lo estable i que no sigui mogut fàcilment. 
14- L’arrendatari no permetrà que l’inflable l’utilitzin usuaris portant 
objectes amb punxa, roba amb objectes metàl·lics, qualsevol material 
tallant, els usuaris han d’anar sense sabates i no es pot consumir menjar o 
beguda dins de l’inflable. 
15- L’arrendatari no pot utilitzar l’inflable a l’aire lliure en cas de vent, pluja, 
neu o calamarsa. 
16- L’arrendatari col·locarà l’inflable sobre una superfície plana , 
assegurant-se que no hi hagi cap objecte punxant que pugui malmetre 
l’inflable i deixant una àrea de Seguretat lliure al voltant de l’inflable. 
17- L’arrendatari haurà de disposar d’una connexió elèctrica de 220V per 
poder connectar el motor d’aire 
18- La responsabilitat civil serà exclosa de qualsevol reclamació o lesió a 
terceres parts. 
19- Protecció de dades personals En compliment del que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les vostres dades personals recollides seran 
tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als fitxers de 
TOPLUDI SL per dur a terme una gestió correcta, i es destinaran 
exclusivament a les finalitats expressades en cada cas. 
L’Arrendatari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les finalitats per les quals s’autoritza l’ús de les seves dades, en 
els termes establerts a la legislació vigent, que podrà fer efectiu, dirigint-se 
a l’Arrendador per qualsevol de les vides disponibles: email, telèfon o 
personalment. 
 
Aprova de conformitat de tot l’exposat, firmen el següent contracte, per 
duplicat, en el lloc i data indicats. 
 
 
 
Parets del Vallès, dia ___ del mes de _______ de l’any __________ 

 
 
 

L’Arrendador                                                                   L’Arrendatari 
En Nom de Topludi SL 
 

  
 
 


