Ogólne warunki wynajmu urządzeń.

§1 Postanowienia ogólne
1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy urządzenie wymienione w pkt. 1. do używania
na okres najmu, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu Wynajmującemu.
2. Z chwilą wydania przedmiotu najmu ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu najmu
przechodzi na Najemcę i trwa do momentu zwrotu przedmiotu najmu.
3. Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem, przestrzegania właściwych przepisów BHP oraz odpowiedniego obchodzenia się z
przedmiotem najmu, a po upływie okresu najmu do zwrotu czystego urządzenia.
§2 Płatności i okres najmu
1. Czynsz najmu płatny jest z góry w terminie wskazanym na fakturze VAT .
2. Jednostką rozliczeniową jest opłata dobowa - koszt wynajmu jest iloczynem opłaty dobowej i
ilości dni na które wynajmowany jest sprzęt.
3. Najemca zobowiązany jest o poinformowaniu Wynajmującego o wydłużeniu okresu najmu co
najmniej 2 dni przed datą ustaloną w umowie
4. Koszt transportu urządzenia do Najemcy a następnie do Wynajmującego pokrywa Najemca.
5. Koszty powstałe w wyniku usuwania szkód powstałych z winy Najemcy pokrywa Najemca.
6. Wynajmujący ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym i odbioru urządzenia w przypadku naruszenia przez Najemcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
7. Najemca ma prawo do wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 dniowego
okresu wypowiedzenia.
8. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanego urządzenia w opakowaniu w którym
otrzymał je z Red Rooster. W przeciwnym razie do ceny najmu zostanie doliczony koszt opakowania
urządzenia (palety, skrzyni).

§3 Prawa i obowiązki stron
1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy urządzenie wymienione w §1, pkt. 1. w stanie
przydatnym do użytkowania, niezwłocznie po dokonaniu wpłaty kaucji.
2. Najemca obowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą stanu technicznego przedmiotu w
momencie odbioru urządzenia. Zgłoszenia reklamacyjne ujawnione w momencie zwrotu przedmiotu
najmu nie będą honorowane.
3. Najemca zobowiązany jest do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego technicznym
przeznaczeniem oraz z zachowaniem postanowień umownych. Najemca zobowiązuje się, że będzie
użytkował przedmiot najmu z należytą starannością, warunkami instrukcji obsługi.
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4. Najemca nie może używać przedmiotu najmu do czynności sprzecznych z przeznaczeniem rzeczy.
5. Najemca nie może podnajmować ani użyczać przedmiotu najmu osobom trzecim, poza osobami
wymienionymi w umowie.
6. Jeżeli w okresie najmu urządzenie wymaga naprawy, a bez której nie zdatne jest do umówionego
użytku, Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, który wg wyboru
może dokonać naprawy przedmiotu najmu lub jego wymiany.
7. Najemca nie może samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub przeróbek w urządzeniu najmu.
8. Najemca ponosi odpowiedzialności za urządzenie do pełnej wartości z tytułu utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu. Podstawą do ustalenia wartości urządzenia jest jego
rynkowa wartość.
9. Najemca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wynajmującego o utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu najmu.
10. Najemca jest obowiązany zwrócić wynajęte urządzenie w oryginalnym opakowaniu, w którym
przyjechało do niego. W przeciwnym razie zostanie obciążony jego kosztem.
§5 Postanowienia końcowe
1. Najemca obowiązany jest pisemnie zgłosić zamiar przedłużenia umowy z co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem przed terminem jej wygaśnięcia.
2. Najemca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Red Rooster Poland Sp. z o.o. do
wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur w imieniu
Najemcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
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