Phiolent Polska Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 48-50
e-mail phiolentpolska.biuro@gmail.com
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Regulamin wypożyczalni elektronarzędzi i osprzętu w firmie Phiolent Polska Sp. z o.o.
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II.

Informacje ogólne
Właścicielem i prowadzącym wypożyczalnię elektronarzędzi i osprzętu jest firma Phiolent Polska Sp. z o.o. (zwaną w dalszej
części regulaminu Wynajmującym) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 48-50 wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...pod nr KRS 0000 499 551, z kapitałem zakładowym …………………opłaconym w
całości, NIP 573-284-84-65, REGON: 243493307.
Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i
określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia usługi najmu elektronarzędzi i osprzętu (zwanych w dalszej części
regulaminu Sprzętem) w wypożyczalni prowadzonej przez firmę Phiolent Polska Sp. z o.o. regulamin określa w szczególności
prawa i obowiązki Najemcy, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wynajmującego.
Regulamin stosuje się do wszystkich Umów wynajmu elektronarzędzi, chyba, że konkretna umowa stanowi inaczej. W przypadku
sprzeczności zapisów Umowy wynajmu elektronarzędzi i regulaminu strony związane są zapisami Umowy.
Złożenie zamówienia usługi najmu jest równoznaczne z zapoznaniem oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
Nazwa firmy oraz wypożyczalni, ich wygląd graficzny, logo, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych oraz zamieszczone
w nich treści podlegają ochronie prawnej.
Phiolent Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w brzmieniu niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym w dokumencie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Kontakt
Siedziba firmy, sklep firmowy, wypożyczalnia, serwis:
Czynne pn.-pt. w godz. 800 – 1600
Sobota w godz. 800 – 1200
Phiolent Polska Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 48-50
tel. 34 389 80 72
505 011 010
e-mail: phiolentpolska.serwis@gmail.com
e-mail: phiolentpolska.biuro@gmail.com
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Składanie zamówień
Najemcą może być:

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej;

przedsiębiorca, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą.
Wynajem sprzętu odbywa się osobiście w siedzibie wypożyczalni lub składając zamówienie Sprzętu drogą e-mail.
Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Najemcę oferty zawarcia z Wynajmującym Umowy wynajmu elektronarzędzi
Sprzętu wskazanego w zamówieniu. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji, pracownik Wynajmującego może skontaktować
się z Najemcą w celu potwierdzenia zamówienia. Wysłane przez Wynajmującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji na podany przez Najemcę adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu powyżej.
W celu złożenia zamówienia wynajmu Sprzętu przez e-mail należy:

określić typ i model Sprzętu;

podać dane kontaktowe Najemcy oraz ewentualne dane dostawy (jeśli sprzęt nie będzie odbierany osobiście);

podać przewidywany okres wynajmu Sprzętu;

określić sposób płatności;
Zamówienia, w których dane Najemcy są niekompletne lub błędne nie będą realizowane.
Wynajmujący nie realizuje zamówień składanych telefonicznie. Telefonicznie można składać rezerwację na Sprzęt.
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IV.

Zawarcie Umowy wynajmu elektronarzędzi – wydanie Sprzętu

W celu wynajęcia Sprzętu znajdującego się w ofercie wypożyczalni, Najemca będący osoba fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wynajmu elektronarzędzi:

przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z tym samym adresem zamieszkania;

podpisać Umowę wynajmu elektronarzędzi;

wpłacić kaucję zwrotną oraz cenę najmu w kwocie określonej w Umowie wynajmu elektronarzędzi; za datę wpłaty
ceny najmu oraz kaucji zwrotnej uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub
wpłaty w kasie Wynajmującego.
2. W celu wynajęcia Sprzętu znajdującego się w ofercie wypożyczalni, osoba reprezentująca Najemcę będącego osobą prawną
zobowiązania jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wynajmu elektronarzędzi:

przedstawić aktualny odpis z KRS potwierdzający prawo przedstawiciela Najemcy do zaciągania w imieniu Najemcy
zobowiązań lub

pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do zaciągania w imieniu Najemcy zobowiązań wystawione na
rzecz przedstawiciela Najemcy, oraz

przedstawić oryginał potwierdzający nadanie nr NIP, REGON (tylko przy pierwszym wynajmie);

przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem;

podpisać Umowę wynajmu elektronarzędzi;

wpłacić kaucję zwrotną oraz cenę najmu w kwocie określonej w Umowie wynajmu elektronarzędzi; za datę wpłaty
ceny najmu oraz kaucji zwrotnej uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub
wpłaty w kasie Wynajmującego.
3. W celu wynajęcia Sprzętu znajdującego się w ofercie wypożyczalni, osoba reprezentująca Najemcę będącego jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązania jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wynajmu
elektronarzędzi:

przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo przedstawiciela Najemcy do zaciągania w
imieniu Najemcy zobowiązań lub

pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do zaciągania w imieniu Najemcy zobowiązań wystawione na
rzecz przedstawiciela Najemcy, oraz

przedstawić oryginał potwierdzający nadanie nr NIP, REGON (tylko przy pierwszym wynajmie);

przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem;

podpisać Umowę wynajmu elektronarzędzi;

wpłacić kaucję zwrotną oraz cenę najmu w kwocie określonej w Umowie wynajmu elektronarzędzi; za datę wpłaty
ceny najmu oraz kaucji zwrotnej uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub
wpłaty w kasie Wynajmującego.
4. W celu wynajęcia Sprzętu znajdującego się w ofercie wypożyczalni, osoba reprezentująca Najemcę będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązania jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wynajmu elektronarzędzi:

przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej potwierdzający prawo przedstawiciela
Najemcy do zaciągania w imieniu Najemcy zobowiązań lub

pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do zaciągania w imieniu Najemcy zobowiązań wystawione na
rzecz przedstawiciela Najemcy, oraz

przedstawić oryginał potwierdzający nadanie nr NIP, REGON (tylko przy pierwszym wynajmie);

przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem;

podpisać Umowę wynajmu elektronarzędzi;

wpłacić kaucję zwrotną oraz cenę najmu w kwocie określonej w Umowie wynajmu elektronarzędzi; za datę wpłaty
ceny najmu oraz kaucji zwrotnej uznaję się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub
wpłaty w kasie Wynajmującego.
5. Minimalnym okresem najmu Sprzętu jest 1 (słownie: jedna ) doba. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia
wynajmu. Data, godzina i minuta rozpoczęcia oraz zakończenia najmu określane są w Umowie wynajmu elektronarzędzi.
6. Sprzęt będący przedmiotem najmu jest własnością Wynajmującego.
7. Sprzęt będący przedmiotem najmu, jest opisany w Umowie wynajmu elektronarzędzi.
8. Opisowi, o którym mowa w pkt. 7 podlega:

stan techniczny i wyposażenie Sprzętu,

dokumenty związane ze Sprzętem i przekazywane Najemcy w dniu najmu,

ewentualne klucze i/lub zabezpieczenia Sprzętu, ewentualne wyposażenie dodatkowe, akcesoria i opakowania.
9. Najemca wraz z podpisaniem Umowy wynajmu elektronarzędzi oświadcza, że:

akceptuje i potwierdza zgodność stanu Sprzętu opisanego w Umowie ze stanem faktycznym,

akceptuje warunki wypożyczania Sprzętu określone w niniejszym regulaminie,

otrzymał instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania wynajętego Sprzętu,

posiada odpowiednie przeszkolenie i umiejętności w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania wynajmowanego
Sprzętu,

w przypadkach, w których jest to wymagane w obowiązującym porządku prawnym, osoby, które będą użytkowały
Sprzęt w imieniu Najemcy posiadają do tego niezbędne uprawnienia i umiejętności.
10. Wydanie Sprzętu Najemcy odbywa się:

w placówce Wynajmującego, która zawarła z Najemcą Umowę wynajmu elektronarzędzi, lub

poprzez wysłanie Sprzętu w sposób i pod wskazany przez Najemcę adres dostawy na podstawie pisemnego
zamówienia.
11. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od:

zapisanej w Umowie wynajmu elektronarzędzi daty i godziny przekazania Sprzętu Najemcy, jeżeli wydanie Sprzętu
odbywa się w placówce Wynajmującego, lub

zapisanej w Umowie wynajmu elektronarzędzi daty i godziny przekazania Sprzętu dostawcy, jeżeli wydanie Sprzętu
odbywa się pod wskazanym przez Najemcę adresem dostawy.
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Podstawą rozliczeń pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest, o ile Umowa wynajmu elektronarzędzi nie stanowi inaczej,
obowiązujący w dniu zawierania Umowy wynajmu elektronarzędzi cennik najmu Sprzętu. Ceny najmu oferowanego przez
Wynajmującego Sprzętu udostępnione na stronach internetowych oraz w placówkach Wynajmującego

podane są w złotych polskich,

podane są w kwotach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (zawierające podatek VAT)

nie zawierają kosztów dostawy.
Całkowitą cenę najmu Sprzętu określa Umowa wynajmu elektronarzędzi zawarta przez Wynajmującego i Najemcę.
Wydłużenie okresu najmu oraz zapłata za kolejny okres odbywa się na podstawie cennika usług najmu Sprzętu
obowiązującego w dniu zawierania porozumienia o przedłużeniu najmu.
W przypadku, gdy Najemca zwróci Wynajmującemu Sprzęt przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa wynajmu
elektronarzędzi, cena najmu nie ulega zmianie a Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu Najemcy różnicy w wartości opłat
wynikających z umownego i faktycznego okresu najmu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie
zmiany cen lub warunków akcji promocyjnych.
Z uwagi na specyfikę świadczenia usług przez Internet, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany ceny najmu po
złożeniu przez Najemcą zamówienia, ale przed przyjęciem go do realizacji. W takim przypadku, pracownik Wynajmującego
skontaktuje się z Najemcą telefonicznie lub na podany przez Najemcę adres e-mail.
Promocje organizowane przez Wynajmującego nie podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem zapisów regulaminów
poszczególnych promocji.
Formy płatności

VI.

Zapłaty za wynajęty Sprzęt można dokonać:

gotówką w chwili odbioru zamówionego Sprzętu w placówce Wynajmującego, lub

przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do
realizacji, lub

przelewem elektronicznym.
2. Płatności dokonywane gotówką oraz przelewem bankowym są bezpłatne, tzn. nie pociągają za sobą konieczności poniesienia na
stronach internetowych Wynajmującego jakichkolwiek osób transakcyjnych.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Wynajmującego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od
operatora danego systemu płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu pełnej kwoty zapłaty na rachunek
Wynajmującego.
4. Wynajmujący nie umożliwia łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
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Zmiana okresu najmu
Najemca ma prawo przedłużyć okres najmu Sprzętu za zgodą Wynajmującego.
Wynajmujący nie ma obowiązku wyrażania zgody na przedłużenie okresu najmu Sprzętu.
Zamiar przedłużenia okresu najmu musi być zgłoszony Wynajmującemu przed upływem umownego terminu zwrotu Sprzętu, ale
nie później niż:

w dniu poprzedzającym ostatni dzień trwania umowy, jeżeli okres wynajmu nie przekracza 3 dób,

2 doby przed upływem umownego terminu zwrotu Sprzętu , dla okresu wynajmu przekraczającego 3 doby.
Zgłoszenie zamiaru przedłużenia okresu najmu winno być dokonane

w placówce Wynajmującego, która podpisała z Najemcą Umowę wynajmu elektronarzędzi, w godzinach jej pracy, lub

poprzez zgłoszenie telefoniczne i/lub internetowe Wynajmującemu przed godziną 15.00 w dniu, o którym mowa w
punkcie 3 niniejszego rozdziału.
Przedłużenie okresu najmu odbywa się poprzez:

pisemne potwierdzenie tego faktu przez Wynajmującego oraz

zapłatę przez Najemcę ceny za kolejny umowny okres najmu nie później niż w dniu, w którym nastąpiło przedłużenie
okresu najmu.
Przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karą umowną, zgodnie z
obowiązującym cennikiem usług najmu Sprzętu.
Brak zgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia okresu najmu lub braku zwrotu Sprzętu w ciągu 6 godzin od momentu
umownego terminu jego zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie Sprzętu, a fakt ten będzie niezwłocznie zgłaszany organom
ścigania.
Zakończenie Umowa wynajmu elektronarzędzi – zwrot Sprzętu
Najemca zobowiązany jest zwrócić Sprzęt na własny koszt w terminie określonym w Umowie wynajmu elektronarzędzi.
Zwrot Sprzętu może być dokonany w dowolnej placówce należącej do Wynajmującego po uprzednim uzgodnieniu tego zamiaru z
placówką Wynajmującego, która zawarła z Najemcą Umowę wynajmu elektronarzędzi.
Okres najmu Sprzętu ulega zakończeniu z chwilą skutecznego zwrotu Sprzętu. Za skuteczny zwrot Sprzętu uważa się:

oddanie go do placówki Wynajmującego w godzinach pracy placówki, potwierdzone przez pracownika
Wynajmującego na Umowie wynajmu elektronarzędzi,

przekazanie Sprzętu dostawcy potwierdzone protokołem przyjęcia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy zwrócony
Sprzęt w chwili odbioru będzie brudny lub będzie znajdował się w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego
użytkowania, zastosowanie będą miały adekwatne zapisy niniejszego regulaminu, a w szczególności punktów 4-6
niniejszego rozdziału.
Sprzęt zwracany winien być czysty, w stanie niepogorszonym bardziej, niż wynika to z normalnego użytkowania.
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W przypadku zwrotu Sprzętu brudnego, Wypożyczający zastrzega sobie prawo doliczenia dodatkowej opłaty w wysokości
zgodnej z obowiązującym w Wypożyczalni cennikiem wydłużenia czasu potrzebnego na dokonanie rozliczenia końcowego z
Najemcą.
W przypadku zwrotu Sprzętu w stanie gorszym niż wynika to z normalnego zużycia, Wypożyczający zastrzega sobie prawo do
obciążenia Najemcy kosztem doprowadzenia Sprzętu do stanu, w jakim powinien być on zwrócony, a szczególności:

kosztem dostarczenia oraz odebrania Sprzętu do autoryzowanego punktu napraw,

kosztem robocizny w autoryzowanym punkcie napraw,

kosztem zakupu części podlegających wymianie w autoryzowanym punkcie napraw,

kosztem najmu Sprzętu za czas niezbędny do doprowadzenia go do stanu, w jakim powinien być on zwrócony.
W przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia Sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu cenę urządzenia
określoną w Umowie wynajmu elektronarzędzi.

Kaucja zwrotna
Kaucja zwrotna stanowi zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów, jakie Wynajmujących musiałby ponieść w przypadku
zaginięcia, zniszczenia lub utraty Sprzętu przez Najemcę.
Wpłata kaucji dokonywana jest przed rozpoczęciem okresu najmu i wydaniem Sprzętu Najemcy.
Kaucja zwrotna podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po dokonaniu końcowego rozliczenia najmu.
Zwrot całkowity lub częściowy kaucji dokonywany jest wg wyboru Najemcy gotówką w placówce Wynajmującego lub
przelewem na rachunek bankowy Najemcy.
Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego w sytuacji, gdy:

Najemca utracił Sprzęt,

Najemca zniszczył lub uszkodził Sprzęt, w koszty związane z doprowadzeniem Sprzętu do stanu, w jakim winien on
być zwrócony Wynajmującemu przekraczają wysokość kaucji,

nastąpiło przywłaszczenie Sprzętu przez Najemcę.

Kary umowne
naruszenie przez Najemcę jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu lub Umowy wynajmu elektronarzędzi może
stanowić podstawę do naliczenia przez Wynajmującego kary umownej.
Wysokość kar umownych określona jest w obowiązującym na dzień zawarcia Umowy wynajmu elektronarzędzi cennika usług
najmu Sprzętu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, które pokryje szkodę jaką
Wynajmujący poniósł w wyniku niedotrzymania przez Najemcę warunków Umowy wynajmu elektronarzędzi. Odszkodowanie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowiła będzie różnicę pomiędzy nałożoną karą umowną a faktycznie poniesioną
przez Wynajmującego stratę.
Rozliczenie końcowe
Rozliczenie końcowe przeprowadzane jest po dokonaniu przez Najemcę skutecznego zwrotu Sprzętu i przyjęciu go przez
Wynajmującego bez zastrzeżeń.
Rozliczenie końcowe zawiera, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego rozdziału, wszelkie koszty, które Najemca obowiązany jest
ponieść w związku z wynajęciem Sprzętu określonego w Umowie wynajmu elektronarzędzi, a w szczególności:

rozliczenie ceny najmu wg faktycznego okresu najmu,

rozliczenie ewentualnych opłat karnych,

rozliczenie innych kosztów i/lub opłat wynikających z ustaleń umownych i regulaminu usług Wypożyczającego.
Rozliczenie końcowe nie dotyczy i nie zawiera kosztów materiałów eksploatacyjnych (np. materiały ścierne, wiertła, etc.), ani
kosztów związanych z użytkowaniem Sprzętu przez Najemcę poza lokalem Wynajmującego (np. prąd, paliwo, smary, etc.), które
to koszty Najemca obowiązany jest ponosić we własnym zakresie.
Wykaz typowych opłat związanych z najmem Sprzętu znajduje się w obowiązującym na dzień zawierania Umowy wynajmu
elektronarzędzi cenniku usług najmu Sprzętu.
Obowiązki i odpowiedzialność Najemcy
Najemca zobowiązany jest użytkować Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także dokładać większej staranności aby
zabezpieczyć Sprzęt przed uszkodzeniami, zniszczeniami lub utratą.
Najemca odpowiada przed Wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną w Sprzęcie z powodu niewłaściwego użytkowania
i/lub zabezpieczenia Sprzętu przez niego samego lub osoby, którym umożliwił korzystanie ze Sprzętu.
Najemca jest szczególnie obowiązany:

uniemożliwić osobom trzecim dostęp do Sprzętu oraz wszelkich dokumentów i/lub akcesoriów, które zostały Najemcy
przekazane przez Wynajmującego wraz ze Sprzętem,

stosować wyłącznie zalecane przez producenta Sprzętu, a w przypadku braku jednoznacznych zaleceń, zalecane przez
Wynajmującego akcesoria i materiały eksploatacyjne,

niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o ewentualnej awarii Sprzętu lub szkodzie powstałej w Sprzęcie, a
następnie postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego,

należycie zabezpieczyć Sprzęt w przypadki awarii lub uszkodzenia przed dalszym powiększeniem szkody,

włączać, uaktywniać lub uruchamiać zamontowane w Sprzęcie systemy zabezpieczeń,

wykonywać własnym kosztem i staraniem czynności obsługi codziennej Sprzętu,

ponosić wszelkie koszty związane z użytkowaniem Sprzętu przez niego samego i/lub osoby, które korzystały ze
Sprzętu w okresie obowiązywania Umowy wynajmu elektronarzędzi.
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Wynajmujący, o ile nie zostało odrębnie wyrażone na piśmie, nie zezwala Najemcy na:

samodzielne wykonywanie w Sprzęcie napraw lub przeróbek,

zlecanie napraw lub obsługi serwisowej osobom trzecim,

wykorzystywanie Sprzętu do udziału w zawodach sportowych lub jakiejkolwiek innej formie rywalizacji o charakterze
sportowym i/lub rekreacyjnym,

sprzedawanie, podnajmowanie lub odstępowanie Sprzętu do użytkowania osobom trzecim,

wywożenie Sprzętu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Najemca ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie następstwa, a w tym szkody powstałe wskutek użycia i/lub
awarii Sprzętu w okresie najmu.
Najemca nie może przelać swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy wynajmu elektronarzędzi na osobę trzecią.
Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu
wykorzystania i stanu Sprzętu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma
obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
Obowiązki i odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby oferowany przez niego Sprzęt był dostępny dla Najemcy w
oczekiwanym przez niego okresie.
Wynajmujący wynajmuje Sprzęt czysty, sprawny technicznie i, o ile wymagają tego obowiązujące w porządku prawnym RP
przepisy, wyposażony w niezbędne atesty lub certyfikaty techniczne
Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, w przypadku niezawinionej przez Najemcę awarii Sprzętu, Wynajmujący zobowiązuje się w
ciągu 24 godzin od momentu skutecznego powiadomienia go o tym fakcie zapewnić Najemcy wymianę Sprzętu na inny –
zastępczy jeśli takowy posiada w danym momencie.
Sprzęt zastępczy, o którym mowa w punkcie 3 będzie w miarę możliwości odpowiadał standardowi i funkcjonalności Sprzętu
wynajętego pierwotnie. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia Najemcy Sprzętu zastępczego, jeżeli awaria Sprzętu
nastąpiła w czasie ostatniej doby przed upłynięciem okresu najmu.
Wynajmujący nie pobiera od Najemcy opłaty z tytułu najmu zgodnie z wyborem Najemcy:

za każdą pełną dobę oczekiwania przez Najemcę na Sprzęt zastępczy, lub

za każdą pełną dobę oczekiwania przez Najemcę na usunięcie awarii Sprzętu wynajętego pierwotnie, lub

za każdą pełną dobę pozostałą do końca okresy trwania Umowy wynajmu elektronarzędzi, o ile Najemca zdecydował
się od niej odstąpić przed czasem.
O ile w Umowie wynajmu elektronarzędzi nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody
pośrednie i/lub bezpośrednie powstałe w majątku Najemcy i/lub osób trzecich w wyniku używania przez Najemcę Sprzętu.

Ochrona danych osobowych
Najemca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż jego dane osobowe będą przetwarzane prze Phiolent Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Częstochowie, przy ul. Sabinowskiej 48-50, w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych
celów Phiolent Polska Sp. z o.o. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. nr
101/2002, poz. 928).
Wynajmujący informuje, że Najemcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne.
W przypadku nie wywiązania się Najemcy z warunków umowy lub przedstawienia nieprawdziwych danych, Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy lub jego przedstawiciela, organom
odpowiedzialnym za egzekucję prawa, jak również do rejestrów nieuczciwych Klientów i podmiotów gospodarczych.
Postanowienia końcowe

Usługi i Sprzęt prezentowane na stronach firmy Phiolent Polska Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Informacja o usługach i Sprzęcie zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w okresie interesującym Najemcę.
2. Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zamiany dokonane
przez producenta w kompletacji i/lub kolorystyce oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.
3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli, a w sklepie internetowym oraz placówkach
Wynajmującego zostały umieszczone ze względów informacyjnych. Mogą one być chronione i zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości
na adres e-mail wskazany przez Najemcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerach Najemcy.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Najemcy, powstałe wskutek
przekazania przez Najemcę błędnych danych.
6.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp
do konta Najemcy w wyniku niedochowania przez Najemcę zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
7. Umowa wynajmu elektronarzędzi zawiera oświadczenie Najemcy, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w całości go
akceptuje.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr
141 z 2002 r., poz. 1176, z późniejszymi zm.).
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy wynajmu elektronarzędzi jest sąd właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
10. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące zarówno dla Najemcy, jak i Wynajmującego.
1.
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