UMOWA NAJMU SPRZĘTU SPAWALNICZEGO

zawarta w Imielinie dnia ………………..……. r.

pomiędzy:
Tefromes Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie, 41-407, ul. Przemysłowa 6
reprezentowanym przez Pawła Sochę,
zwanym dalej Wynajmującym,
,a firmą /osobą fizyczną……………………………………………………………………………….....................................
NIP:...................................
reprezentowanym przez: ……………………………………...………………………………………………………………………..
legitymujący się dokumentem: ……………………………………………………………………………………………………….
numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………….
,zwanym dalej Najemcą,
§1
Wynajmujący zobowiązuje się oddać z dniem …………………………….. Najemcy do użytkowania
następujące maszyny i urządzenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pobrana została kaucja w wysokości:……………… zł (słownie: ………………………………………………………….)
§2
Najemca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż przedmiot najmu opisany w §1 jest używany
oraz, że został zakupiony ze środków Wynajmującego, a stan techniczny umożliwia jego używanie
przy pracach związanych pracami technicznymi.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………….. r. godz. …............. do dnia
……………. r. począwszy od przekazania przedmiotu najmu.
Strony

ustalają,

że

stawka

czynszu

najmu

wynosi

…………………..zł

(słownie:

……………………………………….) brutto za dobę.
Przedłużenie do 8 godzin będzie obciążone 1/2 stawki dziennej, powyżej 8 godzin będzie
obciążone stawką dzienną.
§4
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Przez cały okres trwania niniejszej umowy przedmiot najmu pozostaje własnością Wynajmującego.
§5
Umowę regulują postanowienia zawarte w regulaminie najmu sprzętu spawalniczego, który jest
integralną częścią tej umowy.
§6
Najemca zobowiązuje się po wygaśnięciu ważności umowy natychmiast zwrócić Wynajmującemu
przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z
prawidłowej eksploatacji i właściwie zabezpieczony na czas transportu.
§7
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy jeżeli:
1) Najemca zalega z zapłaceniem kwoty z tytułu najmu lub dopuszcza się naruszenia istotnych
warunków umowy,
§8
Z dniem wygaśnięcia umowy następuje wydanie przedmiotu najmu na podstawie protokólarnego
przekazania. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu Wynajmujący ma prawo w
każdy dostępny sposób odebrać przedmiot najmu, na co Najemca wyraża zgodę.
§9
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Ewentualne spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy należy zastosować przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………
Wynajmujący
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Najemca

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
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Celem zabezpieczenia prawidłowego zwrotu sprzętu Najemca wpłaci Wynajmującemu
kaucję w wysokości …........…………..[ słownie: ………….............] zwracaną w momencie
zakończenia umowy najmu. Kaucja jest podbierana z góry jako gwarancja w przypadku
strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu poniższych wymogów. Firmy znane
Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
Osoby fizyczne muszą dysponować dowodem osobistym i drugim dokumentem ze
zdjęciem, przy czym maksymalna wartość urządzenia wynajmowanego osobie fizycznej nie
może przekroczyć 5000 PLN.
Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony
od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).
Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin.
Części eksploatacyjne podlegają opłacie według zużycia (np. dysze, elektrody itp.).
Najemca oświadcza, że znana mu jest instrukcja obsługi sprzętu oraz znane mu są zasady
prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji sprzętu.
Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych i elektronicznych nie
wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego, będące skutkiem niewłaściwego
użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi np. upadek sprzętu, przegrzanie uchwytu
spawalniczego
Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani
wykupowi.
Wypożyczalnia nie udostępnią reduktorów i butli gazowych, ani kompresorów powietrza.
Chęć wynajmu trzeba zgłosić przynajmniej 1 dzień wcześniej w celu zweryfikowania
dostępności urządzenia oraz przygotowania oprzyrządowania zgodnego z
zapotrzebowaniem Najemcy.
W przypadku wynajmu większej liczby urządzeń lub dłuższego okresu czasu istnieje
możliwość negocjacji cen.
Jeżeli urządzenie wybrane przez klienta znajduje się w oddaleniu od miejsca zamieszkania
zainteresowanego, ponosi on koszty związane z przesyłką urządzenia.
Najemca (lub bezpośredni użytkownik) urządzenia oświadcza, że zapoznał się z instrukcją
użytkowania wynajętego urządzenia i potrafi go użytkować. Zobowiązuje się tym samym do
przestrzegania zasad bhp w trakcie użytkowania tegoż urządzenia. Wynajmujący nie ponosi
żadnej odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia w/w obowiązków przez Najemcę (lub
bezpośredniego użytkownika) wynajętego urządzenia.
Najemca zobowiązany jest do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego
przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy
go przed zniszczeniem i/lub utratą.
Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać
przedmiotu dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.
Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim
został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek
prawidłowej eksploatacji.
Po zwrocie urządzenia przez najmującego, przyjmujący urządzenie, w obecności
najmującego ocenia stan techniczny urządzenia. Wszystkie usterki ,które powstały w czasie
wynajmu zostaną usunięte na koszt najemcy. Najmujący nie odpowiada za zużycie
urządzenia będące wynikiem prawidłowego używania.
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Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii
urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków
(dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń
itp.)
W przypadku uszkodzenia sprzętu, Najemca nie może próbować naprawiać sprzętu we
własnym zakresie lub zlecać naprawę innej firmie, niż firma wynajmująca Tefromes Sp. z
o.o..
Koszt dostawy do serwisu pokrywa Najemca, odesłanie pokrywa
Wynajmujący. Wynajmujący zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia urządzenia na
czas transportu.
Części eksploatacyjne do uchwytów typu MIG/MAG Biznel, TIG standard SR Najemca
może kupić w sklepach spawalniczych. W przypadku uchwytów Fronius, Messer, Cutmaster
Najemca zobowiązany jest zaopatrywać się w uchwyty u Wynajmującego.
W przypadku wypożyczenia agregatu spawalniczego, jest on wydawany z pełnym bakiem
paliwa. Urządzenie należy zwrócić z uzupełnionym zbiornikiem paliwa.
Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgodą Wypożyczalni (prosimy koniecznie o
powiadomienie telefonicznie) Tel.: 32 225 62 77, 512 218 853
Wynajmujący zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia urządzenia na czas transportu
zwrotnego wypożyczonego urządzenia.
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