Formularz danych
kontrahenta

GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
NIP: 966-198-38-95
KRS: 0000660124

Dane Firmy/Osoby
Pełna nazwa i adres:
NIP:

Regon:

KRS:

PESEL (proszę wpisać przy indywidualnej prowadzonej działalności gospodarczej):
Imię i nazwisko
właściciela firmy/
osoby decyzyjnej:

Telefon
komórkowy:

Adres e-mail:

Adres rejestrowy firmy:
Dane do wystawienia f-ry jeśli są inne niż rejestrowe:
Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną:

TAK

/ NIE

Adres e-mail dla faktur elektronicznych:
Adres korospondencyjny:

Osoby upoważnione przez Firmę do podpisywania Zamówień, zobowiązań i rozliczeń finansowych z GIZO:
L.p.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon

1
2

Osoby wskazane powyżej, upoważniam do reprezentowania mojej firmy / osoby w umowach zawieranych z firmą GIZO Rental Sp. z o.o. Sp.K.
z siedzibą w Jawczycach.
W szczególności upoważnienie obejmuje:
• składanie i podpisywanie zamówień,
• podpisywanie protokołów, umów oraz wszelkich innych dokumentów, związanych z przedmiotem zawartej umowy,
• składanie wobec GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K. wszelkich oświadczeń i wniosków, związanych z zawartą umową,
• odbieranie wszelkich pism i dokumentów kierowanych przez GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
W zakresie wynikającym z niniejszego upoważnienia, pracownik uprawniony jest do zaciągania zobowiązań
nieprzekraczających kwoty

zł. / bez ograniczeń kwotowych.
...........................
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje do dnia
/ na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili odwołane.
...........................

Podpis osoby upoważnionej do udzielenia upoważnienia/
właściciela firmy

Osoby kontaktowe w dziale księgowym, płatnościach:
L.p.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon

1
2

W przypadku zmiany danych zawartych na formularzu prosimy o przesłanie nowego druku.
Nie poinformowanie GIZO Rental Sp. z o.o. Sp.K. o zaistniałych zmianach, skutkować będzie ważnością złożonych zamówień i zaciągniętych zobowiązań przez
osoby wskazane na formularzu, a dokumenty wysłane pod wskazane adresy emailowe czy korespondencyjne jako doręczone skutecznie.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej / właściciel firmy

GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
05-850 Jawczyce, ul. Sadowa 21
NIP: 966-198-38-95
www.gizo.pl

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
Art. 1. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach najmu wyrażenia oznaczają:
Wynajmujący - GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostki organizacyjne nie
będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która bierze
przedmiot najmu do używania we własnym imieniu.
Przedmiot najmu (urządzenie) – rzecz oddana w najem.
Art. 2.
§ 1. Najemca gwarantuje, że:
1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do
narażenia GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K. na straty,
4. Jest świadomy faktu, że obsługa podestów ruchomych wózków widłowych i
ładowarek teleskopowych wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.
§ 2. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi podestów ruchomych, wózków
widłowych i ładowarek teleskopowych przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia UDT.
Art. 3. Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron i formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących przedłużenia okresu
najmu.
Art. 4. Użytkowanie
1. Przekazanie oraz odbiór przedmiotu najmu odbywa się na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych ogólnych
warunków wynajmu.
2. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia po zakończonym wynajmie odbywa się w
oddziale Wynajmującego.
3. Zasady użytkowania urządzeń:
a. Najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi
oraz przepisami BHP.
b. Zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu najmu do prac mogących w
znacznym stopniu pogorszyć jego stan techniczny, w szczególności: spawania,
piaskowania, betonowania, malowania farbami ogniochronnymi lub podobnymi.
c. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego na piśmie o
zamiarze wykorzystania maszyny przy pracach związanych z malowaniem farbami
ognioochronnymi lub ogniochronnymi, piaskowaniem, spawaniem, betonowaniem
lub wykonywaniem innych czynności w następstwie, których maszyna mogłaby
zostać zabrudzona, np. zachlapanie betonem, lub uszkodzona w taki sposób, iż
doprowadzenie jej do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy będzie
wymagało odtworzenia powłoki lakierniczej maszyny. Gizo odpłatnie, jest w stanie
zapewnić zabezpieczenie maszyny w odpowiedni sposób. W sytuacji, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest, po uzyskaniu
pisemnej zgody Wynajmującego i przed rozpoczęciem korzystania z maszyny przy
tych pracach, zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem albo zlecić
odpłatne jej zabezpieczenie firmie GIZO.
d. W przypadku zabrudzenia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu, będącego
następstwem niewłaściwego zabezpieczenia maszyny lub niewłaściwego
użytkowania, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kosztów
przywrócenia maszyny do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy, na
które będą składały się: (a) koszt czyszczenia w wysokości 150,00 zł netto/godzina
(b) inne koszty związane z przywróceniem przedmiotu najmu do stanu, w jakim był
przed wydaniem go Najemcy. O wysokości kosztów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie.
e. Wykorzystywanie urządzeń powyżej 9 godzin na dobę wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego oraz pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych
warunków finansowych najmu.
f. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli poziomu oleju w silniku,
sprawdzania wody w akumulatorach oraz poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy.
g. Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia w obecności
przedstawiciela Wynajmującego.
4. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia maszyny Najemca zobowiązuje się do
pokrycia kosztów niezbędnych do przywrócenia jej do stanu z dnia jej wydania.
Najemca akceptuje tym samym zakres czynności i kwoty umieszczone w protokole
serwisowym sporządzonym po oględzinach maszyny. Wynajmujący zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej koszty opisane
w protokole serwisowym.
Art. 5. Ceny
Wszystkie ceny/kwoty, o których mowa w niniejszych warunkach, są cenami/kwotami
netto, do których nalicza się podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie
wystawienia faktury.
Art. 6. Rozliczenia
1. Faktury wysyłane będą na adres Najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu
faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie
zawartej w niej treści. Najemca zobowiązany jest do aktualizowania adresu siedziby
i adresu do korespondencji.
2. Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed
udostępnieniem urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas
okresu najmu. Brak wpłaty, przedpłaty lub zaliczki może stanowić podstawę do
zakazu korzystania z przedmiotu najmu do czasu zapłaty lub żądania przez

Wynajmującego zwrotu przedmiotu najmu do czasu zapłaty, na co Najemca wyraża
zgodę.
3. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu sprzecznie z jego przeznaczeniem lub
udostępnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody
Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości
potrójnej stawki dziennej za każdy dzień korzystania z maszyny w sposób sprzeczny
z jej przeznaczeniem lub udostepnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi.
4. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony Wynajmującego, dotyczące
ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja
fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie, po dokonaniu
ostatecznego odbioru technicznego, o którym mowa w art. 4.
5. Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 14
dni od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego
o nr 24 8769 0002 0391 3071 2000 0010 prowadzony przez SBR Bank lub gotówką
w jego kasie lub inny rachunek wskazany przez Wynajmującego w odpowiednim
dokumencie.
6. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez
Wynajmującego z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu
wyegzekwowania należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu oddania
przedmiotu najmu do korzystania, w wysokości minimum 6 % należności głównej,
na co Najemca wyraża zgodę Dokonane płatności zostają zaliczone przez
Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności najstarsze.
Art. 7. Terminy
1. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu
oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego
terminu dostawy, spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie
miał wpływu. Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody
tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego
pracowników.
Art. 8. Usterki
1. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu ograniczające
jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie do końca dnia roboczego
powiadomić Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem
ich charakteru oraz rozmiaru oraz powstrzymać się z dalszego korzystania z
przedmiotu najmu. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia
w przekazywaniu Wynajmującemu przedmiotowej informacji. Powiadomienia
można dokonać, według wyboru, za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem.
2. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki nastąpiło z winy Najemcy, wszelkie
koszty jej usunięcia ponosi Najemca, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę.
W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za
okres przestoju.
3. Oględziny oraz wycena szkody przedmiotu najmu następuje w miejscu
wyznaczonym przez Wynajmującego oraz według cenników Wynajmującego, na co
Najemca wyraża bezwarunkową zgodę.
Art. 9. Ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowawcza
1. Z chwilą wydania przedmiotu najmu, na Najemcę przechodzi ryzyko jego
uszkodzenia, przypadkowej utraty lub zniszczenia. Najemca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie użytkowania przedmiotu
najmu.
2. Obowiązek uiszczania czynszu najmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu do czasu
pokrycia przez Najemcę kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego przedmiotu
najmu, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. Najemca jest od dnia
uszkodzenia/zniszczenia maszyny zobowiązany jest do uiszczania 100% ustalonego
czynszu najmu. Wynajmujący oświadcza, że naprawa uszkodzonego przedmiotu
najmu nastąpi tylko na nowych częściach producenta nabytych przez
Wynajmującego, a Najemca wyraża na to bezwarunkową zgodę.
Art. 10. Podnajem
1. Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego używania przedmiotu najmu
osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego pisemnej zgody, jest
zabronione.
Art. 11. Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie postanawiają, że najem każda ze stron może wypowiedzieć ze
skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy Najemca opóźnia się z zapłatą i, gdy
użytkuje przedmiot najmu w sposób sprzeczny z niniejszymi postanowieniami, gdy
istnieje obawa zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej uraty przedmiotu najmu.
2. Wypowiedzenie najmu przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W przypadku niedochowania formy pisemnej
wypowiedzenia umowa najmu przestaje obowiązywać w dniu odebrania maszyny
przez pracownika Wynajmującego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy w Białymstoku.
4. Strony zgodnie oświadczają, że faktura VAT może zostać wystawiona bez podpisów
stron. Powyższe uprawnienie przysługuje jedynie stałym kontrahentom
Wynajmującego.
5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWN okaże się nieważne lub
bezskuteczne w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy,
Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia
nieważnych lub bezskutecznych postanowień postanowieniami, których moc
prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień
zastępowanych.
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6. Powyższe postanowienia dotyczące procedury naprawy szkody w związku z
uszkodzeniem, zniszczeniem lub uczynieniem niezdatnym do użytku przedmiotu

najmu oraz obowiązku uiszczania czynszu najmu po zdarzeniu powodującym ww.
szkodę nie dotyczy Konsumentów.
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Ogólne warunki ryczałtowego ubezpieczenia w GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
1. Najemca uiszczając procentową, ryczałtową stawkę za ubezpieczenie maszyny, ogranicza swoją
odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie urządzenia podczas trwającego wynajmu.
2. Okres obowiązywania polisy rozpoczyna się w dniu wydania maszyny najemcy, a kończy w dniu zwrotu
maszyny do wynajmującego.
3. Dla zagwarantowania ochrony, najemca zobowiązany jest przechowywać maszynę w budynku
zamkniętym, obiekcie magazynowym, kontenerowym zamkniętym na co najmniej jeden zamek
wielozapadkowy lub kłódkę oraz posiadającym zabezpieczone przed włamaniem okna i inne otwory
zewnętrzne.
Maszyny przechowywane poza obiektem zamkniętym muszą:
* znajdować się na terenie trwale ogrodzonym, zabezpieczonym tak by niemożliwy był do nich dostęp
osób nieuprawnionych,
lub
* znajdować się pod stałym dozorem fizycznym, np. w przypadku prac na otwartym terenie ( drogi, tory )
* dodatkowo w każdym z powyższych przypadków w porze nocnej maszyna znajdować się musi w
miejscu oświetlonym
Maszyny podczas przerw w pracy oraz po skończonej pracy muszą być zabezpieczone antykradzieżowo to
znaczy: kluczyki i pulpity sterujące muszą być wyjęte z maszyny, kabina operatora musi być zamknięta.
4. Zakres ubezpieczenia:
* szkody powstałe w przypadkach nagłych, nieprzewidzianych i wynikających z przyczyn niezależnych od
woli operatora
* szkody powstałe z błędu w obsłudze maszyn np. zarysowanie maszyny, wgniecenie elementów
plastikowych, przewrócenie maszyny na nierówności
* kradzież maszyny lub jej elementów podczas włamania
* zniszczenie przez osoby trzecie ale pod warunkiem zachowania warunków przechowywania i
zabezpieczenia maszyny
* szkody wyrządzone przez warunki pogodowe: deszcz, śnieg, wiatr oraz ogień
5. Wyłączenia z ubezpieczenia:
* zajęcie lub konfiskata maszyny przez uprawnione władze na rzecz najemcy
* szkody wyrządzone przez operatora nie posiadającego uprawnień UDT bądź innych wymaganych
prawem
* szkody powstałe w skutek niestosowania się do instrukcji obsługi, przepisów budowlanych czy BHP
* szkody które powstały przez eksploatowanie maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem
* szkody wyrządzone w elementach maszyny, które ulegają szybkiemu zużyciu np.: opony, koła,
akumulatory, przewody hydrauliczne, widły chyba, że elementy te zostały uszkodzone w wyniku szkody
na maszynie
* dewastacja maszyny a w szczególności np. silne zabrudzenia farbą, betonem
* trwałe uszkodzenia elementów będące następstwem piaskowania
* trwałe uszkodzenia konstrukcji kosza na skutek np. umieszczania na barierkach ciężkich elementów
konstrukcji
* zagubienie, kradzież paneli sterujących niezabezpieczonych przez kradzieżą czy zagubieniem
*szkody w płynach: olejach, smarach, paliwach, płynach chłodniczych, np. dolanie paliwa do układu
hydraulicznego, czy nieuzupełnienie wody w akumulatorach lub w układzie chłodzącym
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* szkody powstałe przez działanie lub zaniechanie pracowników będących pod wpływem alkoholu,
środków odurzających, narkotyków
* szkody wyrządzone poza maszyną na skutek wycieków z maszyny, np. wyciek oleju z pękniętego
przewodu na posadzkę ( tu działa polisa OC przedsiębiorstwa )
* szkody podczas transportu maszyny które były następstwem np. złego stanu technicznego pojazdu,
nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku podczas transportu, kierowca pod wpływem środków
zakazanych

6. Udział własny najemcy w szkodzie wynosi 3.000 zł. netto w przypadku podnośników i 5.000 zł. netto w
przypadku wózków widłowych i ładowarek. Przy szkodzie na kilku maszynach jednocześnie, udział
własny naliczany jest do każdej maszyny.
7. Szkody w wynajmowanych maszynach, powinny być zgłaszane do wynajmującego nie później niż 24
godziny po nastąpieniu szkody. Szkodę zgłaszany na piśmie do oddziału wynajmującego, w którym
wynajem jest realizowany.
Szkody powstałe na skutek przestępstwa muszą być niezwłocznie zgłoszone przez najemcę na Policję.
Wycena kosztów naprawy następuje po oględzinach maszyny, a kosztorys naprawy najemca otrzymać
musi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dokonania oględzin.
W przypadkach gdy wynajmujący będzie musiał skorzystać z wyceny specjalisty, czas ten może zostać
wydłużony.
Najemca notą księgową obciążony będzie za udział własny w szkodzie.
8. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami ryczałtowego ubezpieczenia.
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokumentu jak i
poszczególnych dokumentach wymagają formy pisemnej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych
postanowień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę wynajmującego.

…………………………………………
Data i podpis Najemcy

GIZO RENTAL Sp. z o.o. Sp. K.
05-850 Jawczyce, ul. Sadowa 21
NIP: 966-198-38-95, REG. 200257158, KRS 0000660124

Akceptacja sposobu przesyłania faktur w formie elektronicznej
DANE KLIENTA:
Nazwa…………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. nr
177, poz. 1054 z późn. zm. na podstawie art.: 2 pkt 32, 106 m,106n,112a), działając w imieniu Klienta
oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur, duplikatów faktur oraz
faktur korygujących wystawianych przez GIZO RENTAL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie w
formacie pliku PDF.
1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z adresu e-mail:
merkury@gizo.pl
2. Klient oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Klient zobowiązuje się do zawiadomienia w formie pisemnej o zmianie adresu e-mail, pod
rygorem uznania w/w dokumentów za doręczone na adres wskazany w niniejszej akceptacji.
4. Klient oświadcza iż został poinformowany, ze niniejsza akceptacja może zostać cofnięta
powodując tym samym utratę prawa przez GIZO RENTAL Sp. z o.o. Sp. K. do wystawiania i
dostarczania Odbiorcy faktur drogą elektroniczną w formacie pliku PDF.

…………………………………….
Miejscowość, data

……………..…………………………………….
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
oraz Pieczęć firmy

Zamówienie
wynajmu

GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
NIP: 966-198-38-95
KRS: 0000660124

Zamówienie z dnia
Najemca:
Pełna nazwa
firmy/osoby:

NIP

Telefon

Osoba upoważniona do podpisania zamówienia:
Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Stanowisko w firmie:

Przedmiot najmu:
L.p.

Cena netto
najmu/okres

Model maszyny

Cena netto transportu
dostawa/odbiór

1

/

2

/

3

/

Warunki płatności:
Przedpłata:

Data rozpoczęcia wynajmu:

Cena netto najmu
za dobę1

Planowany okres prac

Naliczanie:
Przelew:

Dni robocze pon.-pt.

Niedziela

Sobota

Wszystkie dni w miesiącu

Adres dostawy

Osoba upoważniona do odbioru maszyny:
Imię i nazwisko:

Telefon:

Numer dowodu osobistego:

Rodzaj wykonywanych prac:

UWAGA!
1.
Przekazanie i zdanie maszyny odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w miejscu wskazanym przez Najemcę w niniejszym zamówieniu.
2.
Okres najmu rozpoczyna się od dnia dostawy urządzenia.
3.
Skrócenie okresu pracy maszyny w stosunku do planowanego spowoduje naliczanie wyższej stawki, zgodnej z cennikiem krótkich wynajmów.
4.
Najemca jest zobowiązany pisemnie poinformować Wynajmującego o zakończeniu prac, nie później niż w ostatnim dniu wynajmu. Nie wymeldowanie maszyny w przewidywanym
okresie wynajmu powoduje automatyczne przedłużenie wynajmu.
5.
Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zamarze wykorzystania maszyny przy pracach mogących skutkować zabrudzeniem lub uszkodzeniem maszyny, których usunięcie będzie wymagało odtworzenie powłoki lakierniczej maszyny. Konsekwencje braku zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
zostały opisane w pkt 4 lit. c) Ogólnych Warunków Najmu.
6.
Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie elektryczne naładowane, a spalinowe uzupełnione co najmniej minimalną ilością paliwa. Urządzenie spalinowe, do wynajmue przekazywane jest z minimalną ilością paliwa. Koszty jego taknowania podczas wynajmu spoczywają na Najemcy.
7.
Najemca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami najmu i je akceptuje.
8.
Najemca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną zamawianych urządzeń i sam ponosi odpowiedzialność za ich dobór.

pieczęć i podpis przedstawiciela GIZO Rental Sp. z o.o. Sp. K.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Najemcy

1
Cena najmu za dobę, obowiązująca w przypadku gdy rzeczywisty okres prac jest krótszy od planowanego. Różnica w stawkach dobowych zostanie uwzględniona przez
Wynajmującego w fakturze wystawianej za ostatni okres rozliczeniowy

