Ogólne Warunki Wypożyczeń
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

Definicje:
o

Udostępniający – Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
adres: Cystersów 20A, 31-553 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371639, NIP 6751441570,
REGON 12140132000000,

o

Wypożyczający – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie
Polski i posiadająca wymagane dokumenty rejestrowe, potwierdzające wykonywaną
działalność gospodarczą, wypożyczająca urządzenie od Udostępniającego na czas
określony,

o

Strony – Udostępniający i Wypożyczający,

o

Usługa wypożyczenia – wypożyczenie urządzenia na warunkach określonych
w niniejszym dokumencie oraz na podstawie ustaleń Stron,

o

Kwota równa wartości urządzenia – cena katalogowa netto wartości produktu,

o

OWW – Ogólne Warunki Wypożyczeń

1. OWW określają warunki wypożyczeń urządzeń do celów testowych oferowanych
przez Udostępniającego.
2. W celu wypożyczenia urządzenia należy skontaktować się z Udostępniającym
ustalając szczegółowe warunki.
3. Wypożyczenie i zwrot wypożyczenia odbywa się na podstawie formularza, który
zostanie przesłany na adres e-mail wskazany przez Wypożyczającego.
4. Wypożyczający odeśle uzupełniony formularz wypożyczenia na adres wskazany przez
Udostępniającego. Formularz wypożyczenia zawiera następujące dane:
o

dokładny adres Wypożyczającego wraz z nazwą firmy i numerem NIP,

o

dane (imię i nazwisko), nr telefonu, adres e-mail osób upoważnionych
przez Wypożyczającego do kontaktu z Udostępniającym,

o

nazwa i model,

o

cena katalogowa netto urządzenia,

o

ilość urządzeń,

o

data wypożyczenia i data zwrotu urządzenia,

o

miejsce znajdowania się urządzenia przez okres wypożyczenia,

o

podpisane czytelnie oświadczenie o zapoznaniu się z OWW; dodatkowo,
formularz zwrotu wypożyczenia zawiera oświadczenie, iż wypożyczone
urządzenie było testowane zgodnie z OWW Multiprojekt Automatyka
Sp. z o.o. oraz że zostaje odesłane w stanie kompletnym

5. Udostępniający oddaje do celów testowych urządzenie Wypożyczającemu bezpłatnie,
na okres 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki z wypożyczonym
urządzeniem.
6. Wypożyczający jest zobowiązany poinformować Udostępniającego najpóźniej w dniu
następnym od dnia odebrania wypożyczonego urządzenia o ewentualnych
uszkodzeniach lub brakach w akcesoriach.
7. Po upływie terminu wskazanego w pkt 5, Wypożyczający ma możliwość przedłużenia
okresu wypożyczenia maksymalnie o kolejne 14 dni kalendarzowych, za pisemną
zgodą Udostępniającego, przesłaną na adres e-mail Wypożyczającego.
8. Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszty związane z przesyłką urządzenia
od Udostępniającego i do Udostępniającego, jeśli Strony nie postanowią inaczej.
9. W przypadku nieodesłania urządzenia w ciągu 7 dniu od upływu określonego terminu,
Wypożyczający zgadza się na wystawienie faktury VAT z odroczonym terminem
płatności 14 dni oraz jej zapłatę nie później niż we wskazanym terminie. Kwota na
fakturze VAT będzie równa wartości wypożyczonego urządzenia + VAT.
10. W okresie wypożyczenia urządzenie nie może opuszczać miejsca określonego
w formularzu wypożyczenia.

11. Wypożyczający jest zobowiązany odesłać urządzenie w stanie niepogorszonym
w terminie określonym w formularzu wypożyczenia, jeśli Strony nie postanowią
inaczej. Wypożyczający odsyła urządzenie wraz z formularzem zwrotu wypożyczenia
do oddziału w Warszawie:
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 202
budynek 4, piętro I, lokal 103
02-486 Warszawa
12. Wypożyczający może zakupić urządzenie wypożyczone do celów testowych. W celu
realizacji zamówienia Wypożyczający powinien skontaktować się z Udostępniającym.
13. Wypożyczający nie może używać urządzenia w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem.
14. Urządzenie nie może być używane w układzie napędowym o innych parametrach,
niż wymagane przy odpowiednim użytkowaniu oraz zabronione jest montowanie
urządzenia w sposób, który spowoduje ślady użytkowania.
15. Wypożyczający odpowiada materialnie wobec Udostępniającego za uszkodzenia,
zniszczenia lub utratę wypożyczonego urządzenia, w tym za eksploatację niezgodną
z

zasadami

eksploatacji,

nieprawidłowe

użytkowanie

i

zerwanie

plomb

gwarancyjnych, jeśli się znajdują.
16. Wypożyczający jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów
związanych z instalacją i montażem urządzenia, zabezpieczenia urządzenia przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, postępowania zgodnie z zasadami
prawidłowego użytkowania.
17. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty należy niezwłocznie powiadomić
Udostępniającego.
18. Za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Wypożyczający zapłaci Udostępniającemu
kwotę równą wartości urządzenia + VAT na podstawie faktury VAT, co nastąpi
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, szczególnie w przypadku
stwierdzenia wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 10-14 OWW.

19. Wypożyczone urządzenia będą odesłane do Udostępniającego w zewnętrznym
opakowaniu.

Oryginalne

opakowanie

nie

może

być

dodatkowo

opisane

lub/i oklejone. Jeżeli oryginalne opakowanie zostanie uszkodzone, Wypożyczający
zgadza się na obciążenie kosztami w wysokości 10 EUR netto, związanymi z wymianą
oryginalnego opakowania.
20. Wypożyczający ponosi koszt 10 EUR netto, gdy w trakcie trwania okresu
wypożyczenia urządzenia zostaną pozbawione folii zabezpieczających, chyba
że Strony ustaliły inaczej.
21. W przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu elementów wypożyczonych
i odesłanych Udostępniającemu, takich jak konektory, uchwyty montażowe,
bezpieczniki itp. Wypożyczający zgadza się na opłacenie faktury VAT na kwotę
współmierną do stwierdzonego braku w wyposażeniu, jednak nie mniej niż
20 EUR netto.
22. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną, jeśli Strony nie postanowią inaczej.
23. Podpisanie formularza wypożyczenia przez Wypożyczającego jest jednoznaczne
z akceptacją OWW.
24. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji wypożyczenia będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Udostępniającego.

