REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami wynajmu obowiązującymi w naszej firmie. Ułatwi
to nam współpracę i przyniesie Państwu maksymalne zadowolenie z naszych usług.
Procedura obowiązująca nowych klientów – firmy:
• przy pierwszym wynajęciu maszyny wymagane są dokumenty statutowe firmy: dokument
nadania NIP, REGON, dokument poświadczający wpis do ewidencji (oryginały)
• należy podpisać UMOWĘ NAJMU i wpłacić kaucję w odpowiedniej wysokości
• należy okazać dwa dokumenty tożsamości: dowód osobisty i dowód rejestracyjny pojazdu, którym
będzie odbierany przedmiot najmu
• jeżeli przedmiotu najmu nie odbiera właściciel firmy należy okazać upoważnienie do odbioru
wystawione przez NAJEMCĘ
Procedura obowiązująca nowych klientów indywidualnych:
• należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości: dowód osobisty i koniecznie dowód rejestracyjny
pojazdu, którym odbierany jest przedmiot najmu
• należy przedstawić dowód opłaty rachunku za wodę, prąd, telefon lub gaz z ostatnich 2 miesięcy
wystawiony na osobę wypożyczającą
• podana w katalogu wartość kaucji jest minimalna i może zostać podwyższona przez pracownika
wypożyczalni
Procedura obowiązująca stałych klientów wypożyczalni:
• przy każdorazowym wynajęciu maszyny należy przedstawić: upoważnienie do odbioru maszyny
wystawione przez NAJEMCĘ, dokumenty tożsamości ( dowód osobisty, dowód rejestracyjny
pojazdu, którym odbierane jest urządzenie )
• należy każdorazowo podpisać UMOWĘ NAJMU i wpłacić kaucję za maszynę
Ogólne zasady wynajmu urządzeń w naszej firmie:
• okresem rozrachunkowym za wynajem jest 1 doba lub weekend
• okres najmu powyżej 5 dni obowiązuje dni robocze łącznie z sobotą ( poza opcją wynajmu w
weekend ), nie liczone są dni świąteczne
• odbiór urządzeń w piątek po południu i zwrot w poniedziałek rano jest traktowany jako wynajem
w weekend
• w dni wolne od pracy (weekend i święta) WYNAJMUJĄCY nie świadczy wsparcia serwisowego
wynajętego sprzętu
• przy każdorazowym odbiorze wynajmowanych urządzeń należy okazać dokument tożsamości i
ewentualnie upoważnienie do odbioru wystawione przez NAJEMCĘ
Dodatkowe opłaty związane z wynajmem – liczone oddzielnie:
• transport WYNAJMUJĄCEGO
• dostawy kurierem
• szkolenie u NAJEMCY
• dojazd serwisu do NAJEMCY
• osprzęt eksploatacyjny
Rezerwacja urządzeń:
Aby ułatwić korzystanie z usług wynajmu w naszej firmie, zapraszamy do składania rezerwacji.
Odbierający zostanie poinformowany o zasadach wynajmu urządzeń.
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ZASADY NAJMU
1. NAJEMCY przysługuje prawo do nieodpłatnego szkolenia na terenie WYPOŻYCZALNI z obsługi
przedmiotu najmu
2. NAJEMCA zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
określonymi w instrukcji obsługi. NAJEMCA oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i
umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiot najmu.
3. NAJEMCA zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani nie użyczać go osobom
trzecim, chyba, że WYNAJMUJĄCY wyrazi na to zgodę na piśmie.
4. Z tytułu należnego czynszu najmu WYNAJMUJĄCY będzie wystawiał faktury VAT w odstępach
jednotygodniowych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zwrocie urządzenia.
5. Wielkość czynszu, wysokość kaucji oraz wartość przedmiotu najmu podane są w aktualnie
obowiązującym CENNIKU WYPOŻYCZALNI.
6. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do zastosowania ceny wyjściowej, tj. ceny za najkrótszy okres
wynajmu, jeżeli NAJEMCA nie wywiąże się z terminowej płatności.
7. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem
winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.
8. W przypadku gdy NAJEMCA opóźnia się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7
dni WYNAJMUJĄCY ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.
9. Po zakończeniu najmu, NAJEMCA zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie
niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. W przypadku, gdyby
przedmiot najmu został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, NAJEMCA zapłaci
WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w kwocie odpowiadającej 20% wartości przedmiotu najmu. Nie
wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od
wartości zastrzeżonej kary umownej.
10. W przypadku gdyby NAJEMCA opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu po zakończeniu najmu o
więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz WYNAJMUJĄCEGO kary umownej w kwocie
stanowiącej równowartość 110% stawki za jeden dzień. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, gdyby rozmiar szkody był większy od wysokości zastrzeżonej kary umownej.
11. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ po zakończeniu umowy najmu o więcej niż
14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ, chyba, że
NAJEMCA nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty przedmiotu najmu
NAJEMCA będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz WYNAJMUJĄCEGO kary umownej w kwocie
stanowiącej równowartość przedmiotu najmu. Nie wyłącza to uprawnień WYNAJMUJĄCEGO
przewidzianych w punkcie nr 9.
12. Kaucja wpłacona przez NAJEMCĘ przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez WYNAJMUJĄCEGO
po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym WYNAJMUJĄCEMU
przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie NAJEMCY wynikające z umowy kaucję zaliczy.
Kaucja nie może być płacona kartą płatniczą lub kredytową.

_________________________________________________________________________________________________________
Speed-Bud Marzena Miller-Fila
BIURO - SPRZEDAŻ:
SERWIS - WYNAJEM:
ul. Z.M. Przesmyckiego 31- 33
tel. +48 71 321 07 95
tel. +48 71 321 07 95
51-151 Wrocław
tel. +48 536 394 183
tel. +48 728 394 183
NIP: 8981279111
tel. +48 662 254 671
tel. +48 662 254 671
www.speed-bud.pl
e-mail: biuro@speed-bud.pl
e-mail: serwis@speed-bud.pl
wpłaty w PLN - Deutsche Bank: 04 1910 1048 2785 4814 5445 0001, wpłaty w EURO - ALIOR Bank: PL 05 2490 1057 0000 9902 9892 3666

