
 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

 
1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która polega zwrotowi po 

uwzględnieniu wymogów określonych poniżej.                       

2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy,(obliczony od 

momentu wypożyczenia do momentu zwrotu, nadmieniając, iż jednostką miary jest 1 doba) lecz po 

odjęciu ewentualnych rabatów. Takich jak:                                                                 

- w przypadku cyklu tygodniowego (7 dni) wynajem liczony jest jako 5 dni roboczych. 

- w przypadku cyklu miesięcznego (30 dni) wynajem liczony jako 20 dni roboczych. 

3. W przypadku wynajmu urządzeń z techniką diamentową, opłatę za  osprzęt (np. tarcze 

diamentowe, wiertła koronowe) kształtuje zużycie milimetra segmentu diamentowego. 

4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z 

normalnego zużycia eksploatacyjnego a wynikających z  nie właściwego użytkowania oraz spalenia 

silników (trójfazowych). 

5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani 

wykupowi. 

6. Najemca będzie użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami 

określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczyć go przed zniszczeniem i utratą. 

7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim stanie w jakim został 

wypożyczony tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej 

eksploatacji. 

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa awarii urządzenia takich jak: 

uszkodzenie ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace 

zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.) 

9. Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia sprzętu pod wskazany adres za 

wynegocjowaną opłatą.                         

10. Wypożyczalnia BART-EL jest płatnikiem VAT. 

Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23%  podatek VAT)                                         

11. Wypożyczalnia jest czynna: 

od poniedziałku do piątku w godz. 7-19, 

w soboty 8-12.  

Przedłużenie czasu najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą wypożyczalni (prosimy koniecznie 

nas powiadomić telefonicznie). 

12. Dokumenty wymagane przy pierwszym wynajmie: 

 PRZEDSIĘBIORCY:  

 oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z 

KRS 

 zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON, 

 jeżeli podpisanie umowy najmu dokonywane jest przez osobę nie wymienioną w 

dokumentach rejestrowych, wymagane jest pisemne upoważnienie do zawarcia 

umowy i odbioru sprzętu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu 

osobistego. 

OSOBY FIZYCZNE:  

 dowód osobisty 

 rachunki lub faktury za opłaty za ostatni miesiąc (gaz, telefon, energia elektr.) z 

miejsca zamieszkania 

 

Adres kontaktowy: 
FHU Bart-El Marcin Bartnicki  
ul. Przemysłowa 15 lok. 7 
83-110 Tczew 
tel.: +48 606-615-485 


