REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1.

FOTO-KLIMA Katarzyna Majka zwana w treści Wynajmującym, wynajmuje Najemcy lub stronie odpowiedzialnej

wspólnie z Najemcą, którego/ych podpis/y, widnieją na odwrocie strony klimatyzator przenośny
model określony w postanowieniach umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się zwrócić
w stanie nie pogorszonym.

2. OPŁATA ZA WYNAJEM
Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane na pierwszej stronie umowy najmu lub wymienione w
obowiązujących cennikach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są wg. stopy procentowej
odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.

3. WYNAJEM I ZWROT
Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili odebrania przedmiotu najmu lub od godziny 12.00 dnia w którym
klimatyzator przenośny został dostarczony spedycją Najemcy. Zakończenie wynajmu następuję w momencie
zwrotu klimatyzatora Wynajmującemu lub dostarczenia go Wynajmującemu przez spedycję na koszt Najemcy.
Przedłużenie wynajmu o 1 godz. powoduje obciążenie za następną dobę.
Nie uzgodnione telefonicznie przedłużenie wynajmu spowoduje naliczenie opłaty za najem w podwójnej wysokości.
Wynajęty Najemcy klimatyzator jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad.

4. WARUNKI UŻYWANIA
Urządzenia winny być użytkowane zgodnie z załączoną instrukcją obsługi ze szczególnym
uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa. Każde urządzenie jest wypożyczane wraz z kompletnym
opakowaniem transportowym i z takim też opakowaniem winno być zwrócone.

5. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ

Gdy wynajęty kl imatyzator przenośny został uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego część,
niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność
za rzeczywiste koszty naprawy lub wymiany na nowy do wartości kaucji.

6. DANE PERSONALNE
Najemca uznaje, że dane personalne podane w niniejszej umowie najmu będą przetwarzane automatycznie
i wyraża zgodę by dane te były przekazywane osobom trzecim do celów ewentualnego ubezpieczenia.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie
w związku z wynajmowanym urządzeniem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane
zostały umyślnie lub przez rażące zaniedbanie ze strony Wynajmującego. We wszystkich innych
przypadkach Wynajmujący nie odpowiada a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym
za takie roszczenia.

8. SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Niniejsza umowa najmu będzie sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory, które
mogą powstać w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd w Lublinie.
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