REGULAMIN WYNAJMU NAMIOTÓW DIGITENT
1. Usługa najmu jest realizowana na podstawie rezerwacji, której Najemca dokonuje poprzez
opłacenie proformy.
2. Najemca uiści należność za wynajem oraz ustaloną kaucję, przelewem na konto bankowe,
wskazane na fakturze proforma, najpóźniej na 1 dzień przed ustalonym terminem najmu.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i inne szkody wyrządzone przez
osoby trzecie w trakcie trwania umowy najmu.
4. Za naruszenie umowy zostanie uznane:
a) przebijanie poszycia przy użyciu ostrych narzędzi, dziurawienie itp.;
b) nalepianie lub malowanie jakichkolwiek znaków bez zgody Wynajmującego;
c) umieszczanie na przedmiocie najmu lub w jego pobliżu jakichkolwiek materiałów
niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych przez Najemcę lub jakiekolwiek osoby
działające na jego zlecenie lub bez jego zlecenia.
5. Najemca ma prawo dokonać oględzin przedmiotu najmu wraz z przedstawicielem firmy
DECORDRUK Sp. z o.o. w celu sprawdzenia i wykrycia ewentualnych usterek powstałych
wcześniej, których nie będzie można traktować jako usterki powstałe podczas okresu najmu.
6. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji, której kwota ustalana jest w momencie
rezerwacji, a zwracana w ciągu 7 dni od zwrócenia przez Najemcę wypożyczonego sprzętu.
7. Zwrot kaucji poprzedzony jest oględzinami sprzętu w siedzibie Wynajmującego.
8. W przypadku konieczności wyczyszczenia sprzętu lub jego drobnej naprawy, kaucja nie jest
zwracana, lub jest zwracana w części.
9. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu lub jego kradzieży, do wyłącznej oceny firmy
DECORDRUK Sp. z o.o. należeć będzie ocena, co do sposobu naprawienia szkody.
10. Usługa najmu nie obejmuje kosztu dostawy ani montażu, z wyłączeniem najmu realizowanego
w obrębie miasta Wodzisławia Śląskiego oraz powiatu wodzisławskiego, po uprzednim
uzgodnieniu.
11. Odbiór oraz zwrot wynajmowanego sprzętu leży po stronie Najemcy
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12. Odbioru oraz zwrotu wynajętego sprzętu Najemca może dokonać po uprzednim uzgodnieniu
w siedzibie firmy DECORDRUK Sp. z o.o. tj. os. 1 Maja 16H, 44-304 Wodzisław Śląski.
13. Zmiana terminu najmu lub rezygnacja z usługi możliwa jest nie później niż na 5 dni przed
planowanym terminem najmu.
14. Wynajmujący zastrzega, że nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku
niemożności transportu, rozładowania, zamontowania lub konieczności wcześniejszego
demontażu przedmiotu najmu, powstałych w związku z działaniem sił przyrody, a w
szczególności, w przypadku wystąpienia silnego wiatru (powyżej 30 km/h), burz, gradu lub
innych nieprzewidzianych warunków atmosferycznych. Takie okoliczności uznane zostaną za
działanie siły wyższej i wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
15. Wynajmujący zobowiązuje się udzielić instrukcji w jaki sposób bezpiecznie użytkować
wynajęty sprzęt.
16. Wynajmowany sprzęt nie jest ubezpieczony. Ewentualne ubezpieczenie leży po stronie
Najemcy.
17. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu ich polubownego
rozwiązania. W przypadku przypadku nie uzgodnienia wspólnego stanowiska przez strony,
spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
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