UMOWA WYPOŻYCZENIA NR
Najemca:

Wynajmujący:

Imię i nazwisko:. . ...................................................................….

Janusz Łysiak

Firma:...........................................................................................
CLEVERT
Adres:. ...................................................................................
Zebrzydów 47b
.58-124 Marcinowice
Nr dowodu osobistego:................................................................
Tel: 605 274 795
Tel. Kontaktowy:. ........................................................ E mail: biuro@blokady-rozrzadu.pl
E-mail:. . ................................................................................ www.blokady-rozrzadu.pl
Umowa dotyczy:
Wynajmu narzędzia: . . ..................................................................................................
Nr katalogowy:. . ............................................................................................................
Okres wypożyczenia:. . . ................................................................................................
Cena wypożyczenia:. . . .................................................................................................
Kaucja zwrotna: . . .........................................................................................................
Najemca:
..................................

Wynajmujący:
. ....................................

Skrócony regulamin:
1. Firma Clevert Janusz Łysiak zwana dalej wynajmującym oświadcza, że jest właścicielem narzędzi oraz sprzętu oferowanego do wynajęcia.
2. Blokady rozrządu oraz narzędzia specjalistyczne wypożycza się po spisaniu umowy najmu pomiędzy wynajmującym lub osobą przez niego upoważnioną, a najemcą.
3. Podstawą spisania umowy i wynajmu jest dowód osobisty.
4. Doba rozpoczyna się od godziny najmu zaznaczonej w w/w umowie.
5. Doba rozpoczęta w dniu najmu niezależnie od ilości wykorzystanych godzin, obejmuje wysokość całej stawki dobowej.
6. Wynajmujący wypożyczając narzędzie, pobiera od najmującego kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez wynajmującego na podstawie wartości rynkowej
najmowanego narzędzia.
7. Za przetrzymanie ponad ustalony termin bez uprzedniego powiadomienia wypożyczalni najemca płaci stawkę za kolejny dzień wynajmu. Po przekroczeniu
maksymalnego czasu
najmu tj. 3 dni roboczych wynajmujący opłaca karę umowną w wysokości pobranej kaucji zwrotnej.
8.Przedłużenie ustalonego terminu zwrotu może nastąpić przed upływem terminu zwrotu w w/w umowie po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z wypożyczalnią i
wniesieniu opłaty z góry za ten okres.
9. Najemca oświadcza, że jest zapoznany ze sposobem użytkowania najmowanego narzędzia, zobowiązuje się używać go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić
sprzęt w stanie nie pogorszonym.
10. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie braki i uszkodzenia w osprzęcie powstałe w trakcie wynajmu także przez osoby trzecie.
11. Najemca zobowiązany jest do wskazania uszkodzeń spowodowanych podczas najmu i ustalić z właścicielem lub pracownikiem ich rozmiar i koszt naprawy lub
zastąpienia
elementów zużytych nowymi. Koszty naprawy lub zakupu poniesie najemca.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów spowodowane niewłaściwym doborem oraz użyciem narzędzi przez najemcę lub osoby trzecie.
13. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami użytkowania oraz wynajmu narzędzi oraz z pełnym regulaminem wypożyczalni dostępnym w siedzibie firmy.
14. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, najmujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wypożyczenia narzędzi. Firma Clevert Janusz Łysiak oświadcza, że dane osobowe nie będą
udostępniane podmiotom trzecim. Adres mailowy może zostać wykorzystany do celów marketingowych.

