WYPOŻYCZALNIA
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Tel. 12 294 2001 E-mail: rent@dasl.pl

REGULAMIN WYNAJMU APARATURY POMIAROWEJ
Niniejszy regulamin reguluje zasady wynajmu aparatury pomiarowej pomiędzy firmą DASL Systems ul.
Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, zwanej dalej Wynajmującym, a Najemcą określonym
na formularzu wypożyczenia.
§ 1.
Wynajmujący wypożycza Najemcy aparaturę pomiarową zgodnie ze specyfikacją i na czas określony
w formularzu „Zamówienie wypożyczenia sprzętu pomiarowego” dostępnego na stronie www.dasl.pl w dziale Wypożyczalnia.
§ 2.
Jeżeli Najemca korzysta z usług wypożyczalni po raz pierwszy zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu razem z
„Zamówieniem wypożyczenia sprzętu pomiarowego” załączniki (skan dowodu osobistego)
§ 3.
Po dokonaniu wpłaty przez Najemcę za wynajęcie przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć Najemcy
sprawy sprzęt wraz ze świadectwem wzorcowania, w ciągu 24h (w dni robocze).
§ 4.
Za termin dostawy uważa się datę przekazania Najemcy przedmiotu najmu, potwierdzoną dokumentem wydania lub w
przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, data dostawy określona jest na liście przewozowym.
§ 5.
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, należytą starannością i załączoną
instrukcją obsługi.
§ 6.
Za wszelkie uszkodzenia lub utratę wynajętego sprzętu powstałe w trakcie okresu najmu odpowiada Najemca i zobowiązuje się
do pokrycia w całości ewentualnych strat.
§ 7.
Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o jakichkolwiek uszkodzeniach lub utraty
wynajmowanego sprzętu.
§ 8.
Za zwrot przedmiotu najmu uważa się odesłanie Wynajmującemu przedmiot wynajmu w stanie w jakim został on dostarczony
Najemcy.
§9
Za termin zwrotu uważa się datę przekazania przedmiotu najmu stosownej firmie kurierskiej, potwierdzonej listem
przewozowym. W przypadku gdy data zwrotu nastąpił po terminie określonym w formularzu wypożyczenia, Wynajmujący
wystawi Najemcy fakturę VAT na różnicę okresu wypożyczenia zgodnie z cennikiem wypożyczenia.
Koszt dostawy przedmiotu najmu w obie strony pokrywa Najemca.
§ 10.
Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę
trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody
Wynajmującego, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną utratę lub uszkodzenie.
§ 11.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez
Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.
§ 12.
Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
*Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2015

