
Regulamin i zasady wynajmu urządzeń  

w PLUS AUTO Tomaszewski Andrzej 

 

 

1. PLUS AUTO Tomaszewski Andrzej zwany w treści Wynajmującym, wynajmuje Najemcy 
lub stronie odpowiedzialnej wspólnie z Najemcą, którego/ych podpis/y widnieją na dole 
strony, urządzenie typu: osuszacz powietrza model określony w postanowieniach umowy 
najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się zwrócid w stanie nie pogorszonym. 

2. Rejestracja Najemcy odbywa się na następujących zasadach: 

 nowy klient (osoba prywatna) – przedstaw dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, 
(przy pierwszej umowie najmu - podana w cenniku wartośd kaucji może zostad 
podniesiona), 

 nowy klient (firma) – przy pierwszym wynajęciu urządzenia przedstaw dokumenty 
firmy (NIP, Regon, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokument tożsamości, 
każdorazowo przy wypożyczeniu przedstaw upoważnienie imienne do odbioru 
sprzętu i posiadaj do wpłaty kaucje, 

 naszym klientem (pracownik zarejestrowanej już firmy) – każdorazowo przy 
wypożyczeniu przedstaw upoważnienie imienne do odbioru sprzętu i posiadaj do 
wpłaty kaucje, 

3. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu sprawny, czysty, bez widocznych wad. 
4. Najemca zobowiązuje się używad przedmiotu najmu zgodnie z ich przeznaczeniem i   
     warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne   
     kwalifikacje i umiejętności, aby używad prawidłowo urządzenia. 
5. Najemca zobowiązuje się nie oddawad przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w 

podnajem 
6. Po zakooczeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócid przedmiot najmu w stanie nie 

pogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Powinien on zostad  
zwrócony czysty, 

7. Gdyby wynajęty osuszacz został uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego 
częśd, 
niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową 
odpowiedzialnośd za rzeczywiste koszty naprawy lub wymiany na nowy do wartości 
nowego urządzenia o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach. 

8. Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę 
lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym urządzeniem lub jego użytkowaniem, gdy 
straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez rażące zaniedbanie ze strony 
Wynajmującego. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada a 
Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia. 

9. Strony maja obowiązek zawiadamiad się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W 
przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany 
adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona. 



10. Najemca uznaje, że dane personalne podane w niniejszej umowie najmu będą 
przetwarzane automatycznie i wyraża zgodę by dane te były przekazywane osobom 
trzecim do celów ewentualnego ubezpieczenia. 

11. Wszelkie spory, które mogą powstad w związku z Umową Najmu podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd w Wejherowie. 

 
 
 

CENNIK NAJMU: 

Model 
osuszacza 
powietrza 

Dobowa 
opłata za 

wynajem 
za okres  
1-7 dni 
[cena z 

VAT] 

Dobowa 
opłata za 

wynajem 
za okres  
8-14 dni 
[cena z 

VAT] 

Dobowa 
opłata za 

wynajem 
za okres 
14-30 dni 
[cena z 

VAT] 

Dobowa 
opłata za 

wynajem 
powyżej 
30 dni 
[cena z 

VAT] 

Transport 
na terenie 

Gryfic 
(za 1 km) 

Transport 
poza teren 

Gryfic 
(za 1 km) 

Kaucja 
zwrotna 

[cena z 
VAT] 

MASTER 
DH 732 

30,00zł 27,00zł 24,00zł Ustalane 
indywidu

alnie 

GRATIS 1,00 zł 500,00 zł 

MASTER 
DH 26 

40,00zł 36,00zł 32,00 Ustalane 
indywidu

alnie 

GRATIS 1,00 zł 500,00 zł 

MASTER 
DH 752 

40,00zł 36,00zł 32,00 Ustalane 
indywidu

alnie 

GRATIS 1,00 zł 500,00 zł 

MASTER 
DH 44 

45,00zł 40,50zł 36,00zł Ustalane 
indywidu

alnie 

GRATIS 1,00 zł 750,00 zł 

MASTER 
DH 772 

65,00zł 58,50zł 52,00zł Ustalane 
indywidu

alnie 

GRATIS 1,00 zł 1500,00 zł 

 

 

……………………………………………………….                                                   ………………………………………………………. 

                 WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA                                       


