REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU
rental.szok.biz
1)
Warunkiem wynajmu sprzętu jest złożenie zamówienia drogą
elektroniczną, adres e-mail: biuro@szok.biz
lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej
https://rental.szok.biz/kontakt/
lub pod numerem telefonu
+48 663 277 823
+48 534 821 625
oraz zaakceptowanie regulaminu i umowy najmu oraz jej podpisanie.
2)
Zamówienie sprzętu odbywa się na podstawie przekazania
poprzez formularz kontaktowy, wiadomość email czy też telefonicznie
przez Najemcę listy sprzętu, ilości, daty i godziny odbioru jak i zwrotu
sprzętu, danych kontaktowych oraz danych do faktury. Po akceptacji
powyższych punktów przez Wynajmującego ustalany jest termin i czas
odbioru sprzętu.
3)
Ceny poszczególnych sprzętów podane są na stronie. Stawki
najmu są stawkami stałymi za 24h wynajmu i nie podlegają
negocjacjom. W sytuacji najmu wielu sprzętów na długi okres
Wynajmujący może uwzględnić rabat. Podane ceny są cenami netto,
należy do nich doliczyć 23% VAT.
4)
Przekazanie sprzętu Najemcy odbywa się dopiero po
zaakceptowaniu przez niego regulaminu, umowy najmu oraz stanu
technicznego sprzętu. W tym momencie pełna odpowiedzialność za
wypożyczany sprzęt przechodzi na Wynajmującego.
5)
Okres rentalu sprzętu technicznego jest jasno określony w
umowie najmu. Rental odbywa się w systemie dobowym (24h), gdzie
godzina odbioru sprzętu jest wyjściową wartością rozpoczęcia
naliczania czasu wypożyczenia. Minimalny czas rentalu to jedna doba.

6)
W sytuacji, gdy Najemca przekroczy zadeklarowany termin
najmu, Wynajmującemu jest naliczana kara umowna w wysokości 250%
ceny zasadniczej sprzętu (cena zasadnicza to cena zgodna z cennikiem
podanym na stronie www pod każdym sprzętem) za każdą kolejną
rozpoczętą dobę. W sytuacji przedłużenia okresu wypożyczenia do
umowy naliczana jest należność zgodnie cennikiem. W tej sytuacji
zostaje również sporządzony aneks do umowy w dwóch
egzemplarzach.
7)
W przypadku powstania w Sprzęcie zniszczeń lub/i uszkodzeń,
przekraczających normalne zużycie Sprzętu, Najemca zobowiązany
będzie do ich naprawienia na własny koszt, a w razie niewykonania
tego obowiązku w terminie wskazanym przez Wynajmującego –
Najemca zobowiązany będzie do zwrotu Wynajmującemu kosztów
dokonanych przez niego napraw i innych czynności w celu
przywrócenia Sprzętu do właściwego stanu. Najemca ma również
obowiązek zgłosić wszelkie wyrządzone szkody w terminie do 24h
Wynajmującemu. Na Najemcy spoczywa również obowiązek
ubezpieczenia Sprzętu od kradzieży lub/i zniszczenia.
8)
Najemca nie jest uprawniony do oddania Sprzętu w całości lub w
części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem, ani też
do dokonania przelewu praw, ani przeniesienia obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu.
9)
Najemca zobowiązany jest uregulować płatność za wynajem w
terminie 14 dni przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany w
fakturze wystawionej przez Wynajmującego. W przypadku opóźnienia
Najemcy z zapłatą, Wynajmujący ma prawo naliczenia odsetek
ustawowych.

