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WARUNKI  WYNAJMU: 

 
Dzierżawca zobowiązuje się do: 

1. Użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej, zapewniającej jego sprawność i funkcjonalność. 

2. Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą lub dewastacją 
3. Niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o zaistniałych awariach i 

zdarzeniach powodujących szkody oraz angażujących odpowiedzialność 
ubezpieczyciela.  

4. Nie dokonywania żadnych napraw bez wiedzy i zgody Wydzierżawiającego. 
5. Powierzanie obsługi dzierżawionego sprzętu osobie przeszkolonej i utrzymania 

sprzętu w czystości. 
6. Pokrywanie z własnych środków kosztów eksploatacji (paliwo, wymiana pasków 

klinowych, rozrządu), oraz bieżących napraw wynikłych na skutek niewłaściwej 
eksploatacji. 

7. Eksploatacji i przechowywania sprzętu zgodnie z przepisami ppoż. 
8. Informowanie Wydzierżawiającego o konieczności dokonania przeglądu, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

W przypadku stwierdzenie uszkodzeń wynikających  
z niewłaściwej eksploatacji lub też dewastacji sprzętu,  

kosztami naprawy zostanie obciążony Dzierżawca! 
 

Od odbioru sprzętu od Wydzierżawiającego do momentu jego zwrotu Dzierżawca ponosi 
materialną odpowiedzialność za jego utratę lub zniszczenie.  

W przypadku utraty sprzętu Dzierżawca uiści Wydzierżawiającemu należność za sprzęt  
(w wysokości wynikającej z zawartej umowy wynajmu)! 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
FIRMA OSOBY PRYWATNE 
- zamówienie  
- dowód osobisty  
- upoważnienie do odbioru sprzętu  
- oryginalne (aktualne) zaświadczenie o 
wpisie   
  do ewidencji gospodarczej  
- NIP  
- REGON  
- weksel lub kaucja, opłata z góry za 
planowany  
   okres wynajmu. 

- trzy dokumenty potwierdzające tożsamość 
- kaucja  
- opłata z góry za planowany okres wynajmu 
 

 

GODZINY WYDANIA - ZDANIA SPRZĘTU: Poniedziałek – Piątek – 7:30 – 15:15 

 

* - tydzień liczony jest jako 4 dni     Mycie maszyn 30 zł 
** - miesiąc liczony jest jako 16 dni    Dowóz sprzętu w granicach miasta 40 zł 


