OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Wypożyczalnia BESTOR oddaje najemcy, określonemu w Umowie, urządzenie do używania przez czas oznaczony i za czynsz
określony szczegółowo na str. 1 Umowy, a Najemca bierze w najem urządzenie i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu
umówiony czynsz. Najemca oświadcza, że przyjmuje określone poniżej ogólne warunki wynajmu.
Wynajem rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez maszynę siedziby naszej firmy, a kończy się z chwilą powrotu na park
maszynowy tj. do siedziby firmy w Dzierżoniowie.
1. Najemca zwróci urządzenie nieuszkodzone i z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami urządzenia w określonym
Umową czasie i miejscu.
2. Jeżeli wydanie urządzenia lub jego zwrot następuje w innym miejscu niż siedziba Wypożyczalnia BESTOR przewiduje się
pobranie dodatkowej opłaty w wysokości zależnej od ilości kilometrów wg stawek z cennika.
3. Przedłużenie wynajmu musi być uzgodnione telefonicznie i zatwierdzone przez przedstawiciela Wypożyczalnia BESTOR
4. Najemca oświadcza, że otrzymał urządzenie w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń. Ewentualne uwagi o stanie
urządzenia powinny zostać odnotowane w umowie.
5. Najemca oświadcza, że otrzymał urządzenie czyste i zobowiązuje się zwrócić urządzenie w takim samym stanie jakim
wynajmujący przekazał najemcy. Jeżeli urządzenie nie spełni wyżej wymienionych warunków najemca zapłaci za dodatkowa
usługę:
 mycie 250 zł netto
 malowanie 2500 zł netto
 za brak paliwa 10 zł netto za 1 litr
 za brak kluczyka od podnośnika 100 zł netto
 za brak breloka od kluczyka 50 zł netto
 ładowanie akumulatorów – według cennika za jeden dzień najmu netto.
6. Do obowiązków najemcy należy dbanie o powierzone mienie, używanie właściwego paliwa, dokonywanie uzupełniania
płynów eksploatacyjnych, ciśnienia ogumienia.
7. Jeżeli w czasie trwania wynajmu okaże się iż potrzeba dokonania naprawy urządzenia, najemca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Wypożyczalnia BESTOR , zaniechanie tego obowiązku lub próba naprawienia
urządzenia przez najemcę, może skutkować obciążeniem najemcy kosztami naprawy.
8. Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone z użytkowania z przyczyn nie zależnych od najemcy, przysługuje mu prawo do
zastąpienia uszkodzonego urządzenia innym, o podobnych parametrach.
9. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania urządzenia:
 używać urządzenie tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
 nie przeciążać urządzenia poza parametry fabrycznej
 posiadać personel (operatora) z odpowiednimi uprawnieniami.
10. Jeżeli powstanie szkoda w wyniku nie przestrzegania obowiązków wynikających z punktu 9 Umowy Wypożyczalnia BESTOR
ma prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania od najemcy za poniesione szkody.
11. Najemca nie może wynajętego urządzenia podnajmować lub użyczać bezpłatnie osobie trzeciej.
12. W przypadku szkody z winy najemcy Wypożyczalnia BESTOR złoży oświadczenie o potrącenie szkody z kaucji. W przypadku
utraty urządzenia przez najemcę, Wypożyczalnia BESTOR ma prawo żądać zwrotu wartości utraconego urządzenia.
13. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia urządzenia, awarii ogumienia lub innych
części urządzenia nie będących następstwem wady fabrycznej.
14. Najemca odpowiada za straty powstałe z tytułu niezabezpieczenia urządzenia lub dokumentów oraz nie dopełnienia
formalności niezbędnych do likwidacji szkody.
15. W przypadku kradzieży najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
16. W razie nieuregulowania czynszu i opłat dodatkowych w ustalonym terminie Wypożyczalnia BESTOR ma prawo do naliczania
odsetek umownych w wysokości podwójnych odsetek ustawowych.
17. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane Umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
dotyczące najmu /użyczenia/. Spory mogące w przyszłości wynikać z Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
miejscowo właściwego dla Wypożyczalnia BESTOR
18. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy, po zakończeniu trwania umowy. Najemca zapłaci Wynajmującemu
karę umowną w wysokości 100 zł dziennie. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od wystawienia przez Wynajmującego
noty obciążeniowej.
19. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Wypożyczalnia BESTOR obciąży najemcę:
 kwotą 20 zł za każde wezwanie do zapłaty
 kwotą 200 zł za wyrejestrowanie najemcy z KRD
Powyższe dane wraz z treścią postanowień Umowy stanowią integralną całość Umowy Najmu.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Umowy. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
20. Wszystkie kwoty podane w umowie są w wartościach netto.
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