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       JAK WYPOŻYCZYĆ SPRZĘT? 
 

1. W celu dokonania rezerwacji skontaktuj się z naszym biurem aby sprawdzić dostępność maszyny.  

   71-352-73-55 

WYPOŻYCZALNIA CZYNNA JEST W GODZINACH 8.00-16.00 OD PON-PT 

2. Przygotuj dwa dokumenty - przy wypożyczeniu urządzenia wynajmujący zobligowany jest okazać 

dwa dokumenty tożsamości: 

a) Dowód osobisty/ paszport  

b) Prawo jazdy 

3. Opłata za wynajem wraz z kaucją pobierana jest odgórnie ( płatność gotówką/kartą) 

4. Opłaty naliczane są według stawek dobowych. 

5. W przypadku wypożyczenia maszyny na weekend/święto stawka dobowa wynosi 8 motogodzin. Po 

przekroczeniu 8 motogodzin naliczana jest kolejna doba. Maszyna musi zostać odebrana w piątek o 

godzinie 15 i zwrócona w poniedziałek o godzinie 8.00. 

6. Wydanie maszyny odbywa się na podstawie Umowy Najmu podpisanej przez Wynajmującego i 

Najemcę 

7. Szczegółowe warunki wynajmu znajdują się poniżej. 

 

 
 

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MASZYNY 
 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z wysokością czynszu za przedmiot najmu według stawek 
wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 
 

2. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony powyżej będący własnością 
Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 
 

3. Kaucja oraz opłaty za wypożyczenie urządzenia są pobierane z góry za cały okres wypożyczenia. Po 
podpisaniu niniejszej umowy i wydaniu urządzenia.  

 
4. Czynsz Najmu naliczany jest według stawki dobowej. Stawka dobowa obejmuje pełne 24 godziny. 

 
5. W przypadku wypożyczenia maszyny na weekend/święto stawka dobowa wynosi 8 motogodzin. Po 

przekroczeniu 8 motogodzin naliczana jest kolejna doba. Maszyna musi zostać odebrana w piątek o 
godzinie 15 i zwrócona w poniedziałek o godzinie 8.00. 
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6. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu w godzinach pracy 
biura, nie później niż na 30 minut przed jego zamknięciem .W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu 
Najemca zobowiązany jest do kontaktu z Wynajmującym na jeden dzień przed datą przedłużenia oraz do 
uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia 
okresu najmu. Przy przekroczeniu ustalonego okresu najmu Wynajmujący ma prawo do naliczenia kary 
umownej równej 100% wartości stawki dziennej za każdy dzień bezumownego przedłużenia. 

7. Najemca może zwrócić przedmiot najmu przed upływem pełnego okresu najmu, nie uchybia to jednak 
uprawnieniu Wynajmującego do pobrania czynszu za pełen okres na jaki umowa najmu została zawarta. 

 
8. Wynajmujący oświadcza, a Najemca potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym 

stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad. 
 

9. Wynajmujący oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania 
najmowanego sprzętu.  

 
10. Najemca otrzymuje urządzenie zatankowane do pełna i zobowiązany jest do zwrotu urządzenia z pełnym 

bakiem paliwa. Brak paliwa w urządzeniu będzie skutkował karą. Wysokość kary określa załącznik numer 1 
do niniejszej umowy.  

 
11. Najemca otrzymuje urządzenie czyste, przygotowane do użytkowania i zobowiązany jest do zwrotu 

urządzenia w takim samym stanie. W przypadku zwrotu zabrudzonego urządzenia, Wynajmujący obciąży 
Najemcę kosztami czyszczenia. Wysokość kosztów określa załącznik numer 1 do niniejszej umowy. 

 
12. Do obowiązków Najemcy należy: użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, 

wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie najmu, zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą 
oraz zniszczeniem, niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w 
pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia, nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy 
i zgody Wynajmującego, nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, 
utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie. 

 
13. Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku 

niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, 
podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.  

 
14. Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego 

do chwili zwrotu poświadczonego pokwitowaniem. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom 
ścigania kradzież lub dewastacje urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczenia, 
niewłaściwej eksploatacji urządzenia z winy Najemcy  a uszkodzenie będzie się nadawało do naprawy 
Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej odpowiadającej 
przewidywanym kosztom naprawy z zastosowaniem nowych, oryginalnych części od producenta oraz 
zastosowaniem kosztów robocizny w wysokość 100 zł/rbg.  

 
15. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za przedmiot najmu. W razie zaginięcia, utraty lub 

zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny 
rynkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.  

 
16. Na poczet zabezpieczenia ewentualnych kosztów naprawy urządzenia Wynajmujący, w dniu wydania 

urządzenia, pobiera od Najemcy kaucję. Kaucja podlega zwrotowi do 7 dni roboczych od zakończenia 
umowy Najmu. 

 
17. Z uwagi na to, iż nieuważna praca z maszyną może spowodować uszkodzenia ciała, lub nawet doprowadzić 

do śmierci Wynajmujący w żadnym wypadku nie odpowiada za wypadki powstałe podczas pracy maszyny. 



wynajem@liwex.com.pl 

W razie wypadku najemca, lub osoby trzecie, które uznały obrażenia nie będą miały żadnych roszczeń do 
wynajmującego. Najemca potwierdza, że został przeszkolony z zakresu pracy z maszyną jak i BHP oraz że 
maszyną będę pracował osobiście. Nie można pod żadnym pozorem pracować maszyną pod wpływem 
alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Wynajmujący odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich, 
które są w pobliżu urządzenia.  

 
18. Czynsz najmu, ewentualne koszty dowozu oraz kary umowne potwierdzone będzie fakturą lub rachunkiem 

wystawionym w dniu zakończenia najmu. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur/paragonów w 
formie elektronicznej. 

 
19. Najemca zobowiązany jest do obecności w celu zdania przedmiotu najmu. Nieobecność najemcy w 

momencie odbioru przedmiotu najmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określenie przez 
Wynajmującego stanu technicznego i braków oraz na poniesienie kosztów z tego wynikających.  

 
20. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd 
siedziby Wynajmującego. 

 
22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla Najemcy i 

Wynajmującego. 
 

23. Do umowy został dołączony jeden załącznik (protokół zdawczo-odbiorczy) oraz instrukcja obsługi, które 
stanowią integralną część umowy oraz podstawę wydania i przyjęcia przedmiotu najmu. 
 

UWAGA! MASZYNY NIE SĄ UBEZPIECZONE OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY! 
 

 


