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REGULAMIN WYPOŻYCZANI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO MEDISAL

I. Płatności

1.Wszystkie  ceny  w  cenniku  Wypożyczalni  Sprzętu  Rehabilitacyjnego  Medisal  są

cenami brutto w polskich złotych.

3.Wynajmujący przyjmuje płatności czynszu “z góry” od Najemcy w formie przelewu

bankowego na podany w umowie najmu nr konta bankowego do 5 dnia każdego

miesiąca.

4.Najemca  oprócz  opłacenia  czynszu  najmu  sprzętu,  winien  jest  w  każdym

przypadku najmu sprzętu uiścić  również  kaucję zwrotną,  której  wysokość  określił

Wynajmujący.  Kaucja  zwrotna  jest  zabezpieczeniem  roszczeń  wynajmującego  

w przypadku uszkodzenia sprzętu jak i zaległości w opłacie czynszu najmu.

5.Wynajmujący  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  cen  wynajmu  towarów

znajdujących  się  w  ofercie,  wprowadzania  nowych  towarów  do  oferty,

przeprowadzania  i  odwoływania  akcji  promocyjnych  bądź  wprowadzania  w  nich

zmian.

6.Do  każdego  zamówienia  doliczane  są  koszty  dostawy  sprzętu,  które  pokrywa

Najemca, z wyjątkiem sytuacji opisanych i zaakceptowanych w umowie najmu. 

7.Kaucja  oraz  opłata  za  transport  podlegają  opłacie  jednorazowej  w  dniu

dostarczenia sprzętu i podpisania umowy.

8.Najemca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  przypadku  odnotowania  przez

Wynajmującego  braku  płatności  za  czynsz  najmu  sprzętu,  środki  finansowe  na

poczet  zaległości  zostaną pobrane z  kaucji,  którą Najemca zapłacił  przy  odbiorze

sprzętu.  Jeżeli  wysokość  zadłużenia  względem  Wynajmującego  będzie  wyższa  niż

kaucja,  Najemca  otrzyma  od  Wynajmującego  pisemne  wezwanie  do  zapłaty  

z  wyznaczonym  7  dniowym  terminem  płatności.  W  przypadku  nieuregulowania

należności  w  podanym  terminie  umowa  zostanie  rozwiązana  w  trybie

natychmiastowym,  a  Najemca  będzie  zobowiązany  oddać  wynajmowany  sprzęt
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Wynajmującemu. W przypadku uszkodzeń sprzętu Najemcę obowiązują zapisy par. 7

niniejszego regulaminu.

 

II. Warunki używania przedmiotu najmu

1.Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt tylko zgodnie z jego przeznaczeniem 

i z zachowaniem należytej staranności. 

2.Najemca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  Wynajmującego  o  każdorazowej

zmianie miejsca eksploatacji najętego sprzętu. 

3.Najemca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Wynajmującego,  podnająć  najętego  od

Wynajmującego sprzętu osobom trzecim. 

4.Najemca  zobowiązany  jest  dokonać  wszelkich  starań  celem  zabezpieczenia

najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem. 

5.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca

zobowiązany  jest  bezzwłocznie  powiadomić  Wypożyczającego  oraz  odpowiednie

służby (policję, straż pożarną itd.)

III. Wady przedmiotu najmu

1.Najemca zobowiązany jest  do sprawdzenia pod względem technicznym sprzętu

przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad sprzętu Wynajmującemu.

2.W  przypadku  stwierdzenia  wadliwego  działania  urządzenia  podczas  jego

eksploatacji,  Najemca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  zgłoszenia  tego  faktu

Wypożyczającemu i nie korzystanie z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu

przez Wypożyczającego.

3.Czynsz najmu nie jest naliczany Najemcy w czasie obowiązywania umowy najmu 

z  Wynajmującym  wyłącznie  w  okresie  przerwy  w  użytkowaniu  sprzętu,

spowodowaną  jego  usterką,  a  usterka  powyższa  została  zgłoszona

Wypożyczającemu i zgłoszenie zostało uznane przez Wypożyczającego. 
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4.Wynajmujący  w  przypadku  uznania  zgłoszonej  przez  Najemcę  usterki  sprzętu

wynajmowanego jest  zobowiązana do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę,

bądź wymiany sprzętu na wolny celem kontynuacji jego najmu. 

 

IV. Naruszenie obowiązku utrzymania najętego sprzętu w należytym stanie

1.Jeżeli  najęty  sprzęt  zostanie  zwrócony  w  stanie  nienależytym,  określonym  

w Umowie Najmu i  niniejszym regulaminie  najmu,  Najemca jest  zobowiązany do

pokrycia,  na  wezwanie  Wypożyczającego,  wszelkich  kosztów  niezbędnych  do

przywrócenia najętemu sprzętowi należytego stanu. 

2.Przyjmuje się, że najęty sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli  wady,

które  można  rozpoznać  bez  dodatkowych  oględzin,  nie  zostaną  wskazane

bezzwłocznie  (zniszczenia,  uszkodzenia  i  ślady  niewłaściwej   eksploatacji  pod

względem wizualnym i wyczuwalnych innymi zmysłami: poprzez węch lub dotyk), zaś

pozostałe wady w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zwrotu sprzętu. 

 

V. Utrata – kradzież przedmiotu najmu

1.W  chwili  podpisania  Umowy  Najmu,  Najemca  przejmuje  na  siebie  obowiązek

zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą. 

2.Jeżeli Najemca nie zwróci najętego sprzętu w terminie ustalonym z Wynajmującym,

Najemca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  kwoty  stanowiącej  równowartość  ceny

katalogowej  sprzętu określonej w umowie najmu sprzętu, w terminie określonym

przez Wypożyczającego. 

 

VI. Zakończenie Umowy Najmu i zwrot najętego sprzętu 

1.Najemca  jest  zobowiązany  zwrócić  najęty  sprzęt  w  stanie  nie  pogorszonym,  

oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji. 
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2.Zwrot najętego sprzętu musi się odbyć w terminie określonym z Wynajmującym

stosownie do zapisów umowy najmu. 

3.Czas najmu kończy się w dniu odbioru przez Wypożyczającego najętego sprzętu,

łącznie  ze  wszystkimi  częściami  niezbędnymi  do  jego  dalszej  pracy,  oraz  na

podstawie protokołu zwrotu sprzętu potwierdzającego kompletność zwrotu sprzętu 

i wpłat zobowiązań najemcy. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za nie zwrócony. 

4.Wynajmujący  zwraca  Najemcy  kaucję  zwrotną,  po  przyjęciu  najętego  sprzętu  

i rozwiązaniu umowy najmu w przypadku właściwego wywiązania się Najmującego 

z  umowy  najmu:  zwróceniu  sprzętu  w  stanie  nie  pogorszonym,  bez  zaległości  

w opłatach czynszu itp. 

VII. Ostateczne regulacje

Wszelkie  zmiany  w  umowie  najmu  muszą  zostać  sporządzone  w  dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

W  sprawach,  nieuregulowanych  przepisami  zawartymi  w  niniejszym  dokumencie

obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 roku.

Wynajmujący                                                                                                                       Najemca

……………………………………………..                                                        ………………………………………………………
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