Regulamin
Firma Horeca Service s.c. zwana dalej Wynajmującym, wynajmuje Najemcy lub
stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego/ych podpis/y widnieją na
odwrocie strony, asortyment określony w postanowieniach niniejszej umowy najmu,
które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.
1. OPŁATA ZA WYNAJEM
Najemca zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat Wynajmującemu,
wynikających z zawartej umowy, podane na pierwszej stronie umowy najmu lub
wymienione
w obowiązujących taryfach dołączonych do umowy jako załącznik. Opóźnienie
w uregulowaniu płatności skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat wg. stopy
procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim. Płatność
za wynajem zostanie ustalona przed wypożyczeniem asortymentu. W przypadku
płatności gotówkowej, koszt za wynajem należy uiścić w dniu zwrotu asortymentu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych kosztów związanych
ze zwrotem brudnych naczyń oraz/lub polerowaniem wypożyczonego asortymentu.
2. WYNAJEM I ZWROT ASORTYMENTU
Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu
o 1 godzinę powoduje obciążenie za następną dobę. Asortyment wypożyczany
Najemcy jest przekazany w idealnym stanie tzn. czysty, umyty, wypolerowany,
nieuszkodzony, pozbawiony wad. W razie uszkodzenia wypożyczonego asortymentu
Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt takiego samego asortymentu
według parametrów podanych przez Wynajmującego. Wszelkie reklamacje dotyczące
stanu technicznego asortymentu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu.
Najemca zobowiązany jest zwrócić asortyment w stanie, w jakim został mu
przekazany przez Wynajmującego oraz w miejscu i dniu określonym w niniejszej
umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania
asortymentu od Najemcy oraz pobierania należności od Najemcy z tytułu wynajmu, w
przypadku stwierdzenia użytkowania asortymentu z naruszeniem warunków niniejszej
umowy.
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3. WARUNKI UŻYWANIA ASORTYMENTU
Wynajęty asortyment nie może być używany:
a) przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana
przez Wynajmującego i wpisana w przeznaczonym do tego miejscu, na pierwszej
stronie umowy najmu.
b) poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego
c) w miejscach innych niż określone w umowie najmu
4. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ
a) W przypadku gdy wynajęty asortyment został uszkodzony, skradziony bądź
utracony w całości lub w części, niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy z winy
osoby trzeciej, Najemca jako strona umowy ponosi finansową odpowiedzialność za
rzeczywiste koszty odkupienia do maksymalnej wysokości 150 000 zł.
b) Jeżeli Najemca spowodował utratę asortymentu lub nie wykonał swoich
obowiązków wynikających z klauzuli 5 umowy najmu będzie również ponosił
odpowiedzialność nieograniczoną.
c) Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszystkie straty lub szkody
spowodowane podczas użytkowania asortymentu przez nieupoważnioną osobę
trzecią (klauzula 3a).
d) W przypadku zwrotów bielizny stołowej Horeca Service S.C. zastrzega sobie w
ciągu 5 dni roboczych od zwrotu, poinformować Najemcę o ewentualnych
zniszczeniach materiałów lub silnych zabrudzeniach trudnych do usunięcia. Najemca
ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenia zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
5. WYPADKI I KRADZIEŻE
W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca jest zobowiązany
do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie. Najemca
nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca
powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach.
Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń (szczerbienia, obicia, zarysowania)
Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem
sytuacyjnym.
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6. DANE PERSONALNE
Najemca uznaje, że dane personalne podane w niniejszej umowie najmu będą
przetwarzane automatycznie i wyraża zgodę na przekazywane danych osobom
trzecim, szczególnie do celów zabezpieczenia kredytowego i/lub ubezpieczenia.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę
lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym sprzętem lub jego użytkowaniem, gdy
straty lub szkody zostały spowodowane przez rażące zaniedbanie ze strony
Wynajmującego. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a
Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa
cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem awarii wynajmowanego sprzętu.
8. SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Niniejsza umowa najmu zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach zgodnie z przepisami prawa polskiego.
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