REGULAMIN NAJMU
Bezprzewodowych systemów audio Tour Guide
Niniejszy regulamin określa zasady z korzystania z Usług najmu zestawów Tour Guide

Definicje
Wynajmujący – strona umowy, właściciel najmowanych zestawów Tour Guide, firma prowadząca
działalność gospodarczą TOMIX – Tomasz Dąbrowski 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 NIP 7541021419,
REGON 530535966
Najemca – strona umowy, osoba fizyczna lub firma wynajmująca zestaw Tour Guide od Wynajmującego.
Zestaw Tour Guide – kompletny zestaw wg Zamówienia Najemcy do komunikacji bezprzewodowej
Formularz Zamówienia – wirtualny formularz Zamówienia dostępny na stronach www. Wynajmującego.

§1 Informacje ogólne
1.

2.

3.
4.

5.

Strony zgodnie oświadczają, że umowę najmu w formie Zamówienia zawierają w ramach prowadzonych
działalności gospodarczych i w związku z jej przedmiotem a jej postanowienia zobowiązują się
wykonywać zgodnie z treścią oraz w sposób odpowiadający ustalonym w danych stosunkach dobrym
zwyczajom.
Przedmiotem najmu jest oznaczona ilość kompletnych zestawów Tour Guide dla osób korzystających z
urządzeń odbiorczych (tzw. odbiorników), przy czym na każdy z zestawów składają się elementy oraz
tzw. elementy zapasowe, które dokładnie i w sposób zindywidualizowany dla danej umowy określa
załączony PROTOKÓŁ DOSTAWY.
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem tak każdego z kompletnych zestawów Tour Guide jak i
każdego z jego poszczególnych elementów składowych.
Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy ilość zestawu/ów Tour Guide do używania przez czas
oznaczony w Zamówieniu a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz zgodnie z
przesłaną fakturą proforma oraz używać przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem.
Najemca zobowiązuje się oddać Wynajmującemu ściśle określoną ilość kompletnych zestawów zgodnie
z PROTOKOŁEM DOSTAWY, a ewentualne braki obowiązkowo odnotować w załączanym PROTOKOLE
ODBIORU na podstawie, których będzie wystawiona dodatkowa faktura.

§2 Czynsz najmu
1.

Najemca oświadcza, że został poinformowany o tym, że czynsz najmu:
a) liczony jest za pełne dni korzystania z odbiorników,
b) płatny jest z góry za cały umówiony okres najmu,
c) wyrażony jest w cenach netto i brutto.
d) jest zależny od czasu trwania najmu oraz ilości odbiorników wśród elementów składowych zestawu
Tour Guide.
2.
Chwilą dokonania zapłaty jest uznanie środków na rachunku bankowym Wynajmującego.
3. Najemca zobowiązuje się dokonać zapłaty czynszu najmu gotówką lub przelewem na numer rachunku
bankowego Wynajmującego ING BANK ŚLĄSKI O/Opole Nr 19 1050 1504 1000 0005 0045 8427.
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§3 Okres najmu
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Niniejsza umowa może być zawarta tylko na pełne dni kalendarzowe, przyjmując jeden dzień
kalendarzowy jako najkrótszy okres najmu.
Okres najmu ustalany jest na podstawie złożonego ZAMÓWIENIA ONLINE.
Przedłużenie okresu najmu o każdy dodatkowy dzień wymaga zgody Wynajmującego, dla uzyskania
której Najemca składa wniosek o przedłużenie najmu najpóźniej na 1 dzień roboczy przed upływem
okresu najmu; przy czym tak wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego powinny nastąpić w formie
pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy przedłużenia okresu najmu.
Samowolne przedłużenie okresu najmu przez Najemcę bez zgody Wynajmującego skutkuje karą
umowną, w wysokości trzykrotności dziennej ceny czynszu najmu zestawu Tour Guide, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu zestawu; przy czym żądanie odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne, na zasadach ogólnych.
Najemca zobowiązuje się zapłacić dodatkowy czynsz najmu za każdy dodatkowy dzień na który
nastąpiło przedłużenie okresu najmu.
Dodatkowy czynsz najmu jest równy czynszowi najmu za każdy dzień trwania umowy.

§4 Odpowiedzialność za przedmiot najmu
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wynajmujący wydaje Najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i zobowiązuje się
utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.
Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które Wynajmujący odpowiedzialności
nie ponosi, Wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
W przypadku awarii składnika zestawu Tour Guide wynikającej z jego ukrytej wady fabrycznej Najemca
niezwłocznie informuje o tym Wynajmującego a Wynajmujący dokona jego naprawy lub wymiany.
Przez czas do zakończenia naprawy lub wymiany składnika zestawu Tour Guide Najemca korzysta z
tzw. elementów zapasowych a Wynajmujący nie traci prawa do pobierania czynszu najmu.
Jeżeli tzw. elementy zapasowe nie zapewniają w pełni korzystania z zestawu Tour Guide zgodnie z jego
przeznaczeniem i treścią umowy, Wynajmujący traci prawo do naliczania czynszu najmu za okres od
dnia zgłoszenia awarii do zakończenia okresu najmu, proporcjonalnie do liczby wyłączonych z użytku
odbiorników.
Najemca nie jest uprawniony do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu na nowy zastawu lub
jakiegokolwiek składnika zestawu Tour Guide.
Wystąpienie jakiejkolwiek usterki nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za przedmiot najmu.
Odpowiedzialność Najemcy za przedmiot najmu jest niezależna od prawa kraju, w którym powstaje
szkoda.
Najemca ma obowiązek zwrócić wszystkie w tym uszkodzone lub wadliwe składniki zestawu Tour Guide
na zasadach PROTOKOŁU ODBIORU.

§5 Sposób korzystania z przedmiotu najmu
1.
2.
3.

4.
5.

Najemca oświadcza, że każdy z zestawów Tour Guide użytkowany będzie w okresie i na terytorium
zdeklarowanym w formularzu Zamówienia.
Przedmiot umowy nie może być oddany w całości lub w części osobom trzecim używania lub w
podnajem.
Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania zestawu Tour Guide zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz do bezwzględnego przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi zestawu, dołączonej do
każdego zestawu.
Najemca składając Zamówienie potwierdza zapoznanie się z instrukcją obsługi zestawu Tour Guide oraz
akceptuje jej treść.
Najemca od chwili dostawy do chwili odbioru przedmiotu najmu ponosi pełną odpowiedzialność za
przedmiot najmu, w tym zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw awarii i uszkodzeń
wynikających z jego winy.
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6.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu;
jakakolwiek odpowiedzialność Wynajmującego ograniczona jest wyłącznie do zwrotu z czynszu najmu
pobranej kwoty proporcjonalnie za niewykorzystany okres najmu, określony w Zamówieniu.

§6 Tryb składania zamówienia i zawarcia umowy
1.

2.
3.

Zawarcie umowy najmu jest równoważne ze złożeniem Zamówienia przez Najemcę wg formularza
dostępnego na stronach www.tourguidenajem.pl lub www.audio-tour-guide.pl
poprzez jego
wypełnienie i wysłanie.
Wynajmujący w czasie stosownym do terminu najmu od otrzymania Zamówienia przesyła tą samą
drogą Najemcy potwierdzenie Zamówienia albo odmowę jego realizacji.
Wraz z potwierdzeniem Zamówienia Wynajmujący wysyła Najemcy fakturę proforma

§7 Sposób, miejsce, czas dostawy i odbioru
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Dostawa Najemcy i odbiór przez Wynajmującego zestawu Tour Guide nastąpi wg sposobu, terminu i
lokalizacji określonej w Rzeczpospolitej Polskiej, które są ściśle ustalone w PROTOKOLE DOSTAWY i
PROTOKOLE ODBIORU.
Protokoły o których mowa w punkcie poprzedzającym są po stronie Wynajmującego i w celu weryfikacji
pod kątem kompletności przygotowywanych zestawów sporządza je niezależnie dwóch pracowników.
Jakiekolwiek zastrzeżenia do protokołów Strony przesyłają sobie na wzajem niezwłocznie, najpóźniej
następnego dnia roboczego, pod rygorem przyjęcia dostawy/odbioru bez zastrzeżeń.
Koszty przesyłek, ubezpieczenia i formalności związane z nimi są po stronie Wynajmującego.
Dostawy i odbiory najmowanych zestawów Tour Guide realizowane są Kurierem GLS, transportem
własnym Wynajmującego lub w siedzibie firmy Wynajmującego.
Wysyłka i odbiór zestawu Kurierem GLS potwierdzana jest dodatkowym mailem z linkiem do jej śledzenia i dodatkowymi informacjami o najmowanym zestawie Tour Guide. Całość w odpowiednich
opakowaniach zabezpieczających i walizkach transportowych.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy w przypadkach losowych jak klęsk,
żywiołów, utrudnień w ruchu drogowym itp. lub leżących po stronie osób trzecich np. firm kurierskich.
W razie braku zwrotu przedmiotu najmu lub jego jakiegokolwiek składnika lub części lub zwrotu
niekompletnego przedmiotu najmu lub zawierającego uszkodzenia uniemożliwiające naprawę bądź
powodujące jakiekolwiek pogorszenie właściwości przedmiotu najmu w terminie i trybie protokołu
odbioru, jak również w razie jakichkolwiek odstępstw ilościowych pomiędzy protokołami lub pomiędzy
protokołami a faktycznym stanem przesyłek Wynajmujący nalicza należną mu od Najemcy karę
umowną o wartości odtworzeniowej utraconego lub uszkodzonego przedmiotu najmu, zgodnie
z obowiązującymi na daną chwilę cenami brutto nowego przedmiotu najmu lub jego jakiegokolwiek
składnika lub części, wynikającymi z oferty handlowej Wynajmującego lub podobnych polskich
przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą zestawów Tour Guide, przy czym żądanie odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne, na zasadach ogólnych.

§8 Dane osobowe i ich ochrona
1. Wszelkie gromadzone i przetwarzane dane osobowe służą wyłącznie celom związanym z realizacją
usług świadczonych przez Wynajmującego i są przechowywane w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do nich. Dane te w szczególności nie będą przedmiotem odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania podmiotom trzecim.
2. Przesyłając formularz Zamówienia Najemca dokonując wstępnej rezerwacji online przez naszą stronę
www.tourguidenajem.pl lub www.audio-tour-guide.pl wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Korzystanie z Usług najmu zestawów Tour Guide jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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