Regulamin Świadczenia usług najmu wypożyczalni „HARFEX MONIKA HERDA”
1. Wynajmujący wynajmuje sprzęt Najemcy, który spełnia następujące kryteria:
a) Osobie fizycznej, która :
i. Ukończyła 18 lat;
ii. Przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy).
b)

Osobie prawnej, która:
i. Przedstawi odpis KRS (spółki) lub CEDIG (działalność gospodarcza);
ii. Przedstawi dokument pozwalający stwierdzić uprawnienie do zaciągania
zobowiązań w

imieniu danej osoby prawnej (pełnomocnictwo, dowód

osobisty).
2. Sprzęt wynajmowany jest na doby lub na godziny, aktualny szczegółowy Cennik znajduje się w
sklepie.
3. Terminowy zwrot przedmiotu najmu oznacza zwrot przed upływem czasu na który został
wydany (przed upływem danej godzin/-iny lub 24 godzin w przypadku najmu dobowego).
Zdanie przez Najemcę przedmiotu najmu po upływie 24 godzin skutkuje naliczeniem czynszu za
kolejną pełną dobę.
4. W przypadku przetrzymania przez Najemcę przedmiotu najmu powyżej 48 h bez zgody i
poinformowania (telefon, mail) Wynajmującego o przedłużeniu najmu, Wynajmujący naliczy
karę umowną w wysokości 250 zł za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z
maszyny. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury Vat bez jego podpisu na należne kary i
koszty bezumownego przetrzymywania sprzętu.
5. W przypadku nie uregulowania przez Najemcę wszelkich należności, w łącznie z karą umowną,
Wynajmujący ma prawo zgłosić Najemcę do Krajowego Rejestr Długów, jako nierzetelnego
płatnika, na co Wynajmujący wyraża zgodę.
6. W przypadku przetrzymania przedmiotu najmu ponad 5 dni Wynajmujący uznaje zachowanie
Najemcy za przewłaszczenie w świetle § 284 art. 2 Kodeksu Karnego i ma prawo zgłosić sprawę
na Policję.
7. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy przedmiot najmu sprawny technicznie wraz z
instrukcją obsługi. Przed wydaniem przedmiot najmu Najemca zostaje przeszkolony przez
personel Wynajmującego w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu, oraz zasad BHP, co
Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie i protokole zdawczo - odbiorczym.

8. Najemca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcją użytkowania i obsługi oraz, że będzie przestrzegał przepisów BHP. Najemca ponosi
wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia i wypadki wynikłe w trakcie użytkowania
sprzętu.
9. Wynajmujący uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu użytkowania
przedmiot najmu w czasie obowiązywania umowy oraz dokonywania napraw, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania maszyny w należytym
stanie
10. Wynajmujący ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przedmiotu
najmu w przypadku powzięcia informacji o:
a) wykorzystywaniu przez Najemcę przedmiotu najmu niezgodnie z właściwościami,
przeznaczeniem lub instrukcją obsługi i użytkowania,
b) oddaniu przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego do używania osobie trzeciej lub
podnajmowaniu.
c) użytkowaniu sprzętu przez Najemcę pomimo jego uszkodzenia.
11. W wypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w ust. 8 powyżej, Wynajmujący może
zażądać od Najemcy niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu lub wskazania miejsca, w którym
można go odebrać a Najemca zobowiązany jest sprzęt wydać lub niezwłocznie dostarczyć do
wypożyczalni. W przypadku konieczności odbioru sprzętu staraniem Wynajmującego Najemca
pokrywa koszty transportu sprzętu do wypożyczalni, nie mniejsze niż 100 zł.
12. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w
stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji oraz właściwie
wyczyszczony. Stan urządzenia w momencie przekazywania Najemcy został szczegółowo opisany
protokole zdawczo - odbiorczym.
13. W wypadku zwrotu przez Najemcę przedmiotu najmu zanieczyszczonego Wynajmujący pobierze
od Najemcy karę umowną 40 zł.
14. W wypadku zwrotu przez Najemcę przedmiotu najmu w stanie gorszym niż określony powyżej
koszty ewentualnej naprawy na podstawie wyceny dokonanej przez Wynajmującego.

