Zestawienie wypożyczenia

05-08-2020r.

Imię i Nazwisko / Firma:
Telefon kontaktowy:
Twój email:

Lp.

Nazwa

Kod produktu

Cennik strat
(netto/szt)

Ilość
wypożyczenia

Cena
netto

Suma
netto

Suma:

0 zł

Ilość dni wynajmu:

1

Suma całkowita:

0 zł

Ilość
zwrot

Data od:
Data do:

Uwagi:

Ogólne warunki wypożyczenia
1.

Cena usługi obliczona jest od chwili wypożyczenia do chwili oddania sprzętu. W przypadku nieterminowego oddania wypożyczający ma prawo
obciążyć Dzierżawcę za każdy dzień zwłoki zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczeń.

2.

Dzierżawca winien zwrócić sprzęt w stanie niezmienionym i niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej jego eksploatacji oraz
spakowany tak samo jak w momencie odbioru od Wypożyczającego.

3.

Za zniszczenia sprzętu obciąża się dzierżawcę ceną zakupu danego towaru według cennika strat stanowiącego integralną część umowy.

4.

Rozliczenie za ewentualne zniszczenia następuje w momencie oddania lub odbioru sprzętu.

5.

W cenę wypożyczenia obrusów wliczone jest ich pranie. Dzierżawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku możliwości usunięcia plam po
ich wypraniu, zostanie on obciążony za obrusy według cennika strat.

6.

W przypadku oddania brudnego sprzętu Dzierżawca zostanie obciążony za mycie zgodnie z cennikiem mycia stanowiącym integralną część
umowy.

7.

Dzierżawca winien sprawdzić ilość oraz jakość odbieranych sprzętów. W przypadku braków lub otrzymania uszkodzonych / brudnych sprzętów (np.
ubity kieliszek, lub zabrudzony obrus) Dzierżawca powinien poinformować Wypożyczającego o tym fakcie najdalej na drugi dzień od momentu
odbioru zamówienia. W przypadku braku w/w informacji Wypożyczający ma prawo obciążyć Dzierżawcę za braki lub uszkodzenia oraz uznaje się,
że Dzierżawca akceptuje stan techniczny sprzętów. Reklamacje składane po użyciu sprzętu oraz przy końcowych rozliczeniach nie są uznawane.

Transport i dostawa
1.

Cena wypożyczenia nie zawiera rozkładania stołów, namiotów, skręcania tac, układania krzeseł, itp.

2.

Cena wypożyczenia nie uwzględnia wniesienia sprzętu. Odbiór towaru z samochodu oraz wniesienie leży po stronie wypożającego.

3.

Istnieje możliwość wniesienia sprzętu przez ﬁrmę JG Gastro po wcześniejszym uzgodnieniu. Wypożyczający powinien poinformować ﬁrmę JG
Gastro o rzeczywistych warunkach dostawy przed dowozem (odległości od parkingu do docelowego miejsca rozładunku, o ewentualnym
wniesieniu na wyższe piętra, itd.). Wniesienie może być w cenie, może być odpłatne. Firma JG Gastro zastrzega sobie również prawo do odmowy
wniesienia sprzętu. Warunki dostawy ustalane są każdorazowo indywidualnie, do konkretnego zlecenia.

4.

Towar zwyczajowo dostarczany jest przez jedną osobę. W przypadku dostawy większych sprzętów takich jak stoły robocze, grille, piece, namioty
itp., Dzierżawca powinien zapewnić pomoc wyciąganiu z samochodu oraz przy wnoszeniu w/w sprzętów. Pomoc drugiej osoby przy dostawie jest
odpłata a cena ustalana każdorazowo indywidualnie, do konkretnego zlecenia.

5.

W przypadku braku wcześniejszej informacji o warunkach dostawy (duża odległość od parkingu / dostawa na wysokie piętra), kierowca może
odmówić wniesienia.

6.

Powyższe warunki dotyczą również odbioru sprzętu.

7.

Zgadzam się / Nie zgadzam się na odbiór sprzętu z miejsca wypożyczania oraz na przeliczenie wszystkich ilości wynajmowanego sprzętu przez
pracowników i w magazynie ﬁrmy JG Gastro. (Niepotrzebne skreślić)
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Zapoznałem się i akceptuje powyższe warunki wypożyczania.
(Czytelny podpis wypożyczającego)
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