
 

 

REGULAMIN NAJMU  

 
§ 1 WSTĘP 

1. Regulamin stanowi zbiór zasad najmu urządzenia, zaakceptowany przez 
Najemcę i Wynajmującego (łącznie nazywanych Stronami). 

2. Zgodnie z uzgodnieniami Stron w tym regulaminem Wynajmujący zobowiązuje 
się do oddania w używanie Najemcy urządzenie szczegółowo wskazane w 
zamówieniu (dalej jako: „urządzenie”), a Najemca zobowiązuje się do zapłaty 
umówionego czynszu. 

3. Indywidualne ustalenia między Najemcą i Wynajmującym w szczególności 
dotyczące czasu trwania najmu i wysokości czynszu najmu zostaną zawarte w 
protokole przekazania urządzenia lub w karcie zamówienia złożonego za 
pośrednictwem www.bekerfarb.pl. 

 
§ 2 ROZPOCZĘCIE NAJMU I WYDANIE URZĄDZENIA 

1. Za moment rozpoczęcia najmu uważa się moment wydania Najemcy 
urządzenia, określony godziną i datą w protokole zdawczo – odbiorczym lub 
termin w którym urządzenie zostanie przesłane Najemcy na wskazany adres. 
Z zastrzeżeniem, że Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za terminowe 
doręczenie urządzenia gdyż przesyłki realizowane są przez podmiot 
zewnętrzny.  

2. Najemca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa lub przez umocowane 
osoby zarówno przy zdawaniu Najemcy jak i odbiorze przez Wynajmującego 
urządzenia (w przypadku jeśli najem odbywa się w formie stacjonarnej). 
Niewywiązanie się z tego obowiązku przez Najemcę uprawnia Wynajmującego 
do samodzielnego, jednostronnego ustalenia stanu technicznego urządzenia. 
W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń urządzenia, protokół ten stanowił będzie 
podstawę do obciążenia najemcy kosztami naprawy urządzenia. W przypadku 
realizacji najmu w formie zdalnej Wynajmujący jest uprawniony do 
samodzielnej oceny stanu urządzenia.  

 
§ 3 OKRES NAJMU I ZAKOŃCZENIE NAJMU 

1. Doba rozumiana jest jako okres 24 godzin, liczony od godziny wydania 
urządzenia Najemcy bądź od dnia kiedy strony ustaliły termin przesłania 
urządzenia. 

2. Urządzenie należy zwrócić w miejsce i w czasie określonym przez Strony, w 
stanie czystym, niepogorszonym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej 
eksploatacji.  

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie urządzenia, Najemca zobowiązany jest do 
zapłaty kwoty gwarancyjnej w wysokości dwukrotności czynszu najmu za każdy 
dzień opóźnienia, chyba że Wynajmujący wyraził pisemną zgodę na dalszy 
Najem urządzenia. Kwota ta będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę 
bezumownego korzystania z urządzenia, która rozumiana jest jako okres 24 
godzin, liczonych od momentu, w którym urządzenie miało być zwrócone. 
Kwota ta jest niezależna od innych zobowiązań Najemcy. 

4. Ponadto, w przypadku opóźnienia w zwrocie urządzenia, Wynajmujący może 
odebrać urządzenie z każdego miejsca, a kosztami odbioru urządzenia 
obciążyć Najemcę.  

5. Za zakończenie najmu uważa się moment zwrotu Wynajmującemu urządzenia 
(poprzez bezpośrednie doręczenie lub dostarczenie przesyłką kurierską), 
określony godziną i datą w protokole zdawczo – odbiorczym lub potwierdzony 
przez Wynajmującego w wiadomości e-mail skierowanej do Najemcy. 

6. Najemca ma prawo wydłużenia okresu najmu w stosunku do pierwotnie 
zadeklarowanego, wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego o 
planowanym okresie wydłużenia najmu, za pośrednictwem wiadomości e-mail 
przesłanej na adres biuro@bekerfarb.pl, i uzyskaniu akceptacji Bekerfarb 
przesłanej w tej samej formie.  
 

§ 4 OBOWIĄZKI NAJEMCY 

1. Do obowiązków Najemcy należy: 
1) udział w szkoleniu instruktażowym w zakresie użytkowania urządzenia, 

chyba, że na wniosek Najemcy odstąpiono od przeprowadzenia szkolenia 
z zakresu prawidłowego korzystania z urządzenia; 

2) zapoznanie się z instrukcją użytkowania urządzenia przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia, w tym przeprowadzenie przez Najemcę 
szkolenia wszystkich osób, które będą użytkować urządzenie; 

3) zapewnienie obsługi urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje; 

4) użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, w 
tym stosowanie odpowiednich, zalecanych do danego urządzenia 
środków; 

5) dbanie o dobrą kondycję urządzenie na odpowiednim poziomie tak aby 
przez cały okres najmu była zdatna do umówionego użytku;  

6) bezzwłoczne zgłaszanie Wynajmującemu jakichkolwiek dostrzeżonych 
nieprawidłowości w pracy urządzenia i natychmiastowe zaprzestanie 
użytkowania urządzenia, w tym niepodejmowanie się naprawy urządzenia 
jak również zlecania napraw osobom trzecim; 

7) bezzwłoczne poinformowanie Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, 
które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację urządzenia; 

8) przechowywanie urządzenia w miejscu nienarażającym na zniszczenie 
czy kradzież, w dodatniej temperaturze (nie mniej niż 10-15 stopni 
Celsjusza), nie narażając na negatywnie wpływające warunki 
atmosferyczne; 

9) niedokonywanie jakichkolwiek przeróbek czy modyfikacji urządzenia; 
10) udostępnienie Wynajmującemu urządzenia w celu wykonania 

niezbędnych napraw, a także umożliwienie wyjmującemu 
przeprowadzenia kontroli stanu urządzenia, w tym użytkowania go 
zgodnie z instrukcją; 

11) niezwłocznego powiadomienie Wynajmującego w przypadku zgłoszenia 
jakichkolwiek roszczeń do urządzenia przez osoby trzecie; 

12) zwrot urządzenia w stanie w jakim znajdowało się w chwili jego wydania, 
w określonym w umowie terminie; 

13) zapłata czynszu najmu za okres od dnia wydania urządzenia do dnia jego 
zwrotu oraz wszelkich dodatkowych opłat; 

14) naprawa wyrządzonych szkód (zapłata odszkodowania). 
2. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na urządzeniu jakichkolwiek 

praw na rzecz osób trzecich. Urządzenie nie może stanowić zabezpieczenia 
spłat jakichkolwiek zobowiązań Najemcy wobec osób trzecich. 

3. Najemca nie ma prawa jakiegokolwiek oznakowania urządzenia, w 
szczególności materiałami reklamowymi. Najemca nie ma prawa podłączać do 
urządzenia żadnych akcesoriów które nie pochodzą od Bekerfarb.  

 
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚC NAJEMCY 

1. Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
urządzenie przez okres od jego wydania do jego zwrotu Wynajmującemu oraz 

zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód powstałych w tym 
okresie, wynikających przede wszystkim z użytkowania urządzenia niezgodnie 
z instrukcją, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przez osoby 
nieposiadające odpowiednich uprawnień. Znajomość tych zasad obciąża 
Najemcę. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z używaniem 
urządzenia przez wszelkie osoby trzecie, w tym pracowników bądź 
współpracowników Najemcy.  

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody własne, jak i wyrządzone osobom 
trzecim, spowodowane użytkowaniem urządzenia.  

4. Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności zapobiegających 
zwiększeniu szkody.  

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia:  
1) kaucja określona w umowie podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności 

na poczet wyrządzonej szkody. Ponadto Wynajmujący ma prawo do 
dochodzenia od Najemcy naprawienia pełnej szkody wynikłej z utraty 
lub uszkodzenia urządzenia. 

2) Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania 
odpowiadającego jego wartości, określonej w protokole, co nie zwalnia 
Najemcy z obowiązku uiszczenia ustalonego czynszu za okres od dnia 
wydania urządzenia. W takiej sytuacji za dzień zakończenia najmu 
uznawany będzie dzień zapłaty przez Najemcę ww. odszkodowania. 

3) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia 
w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa 
stanie się nieopłacalna. Najemca zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowania odpowiadającego wartości urządzenia. 

4) Najemca zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy i usuwania 
awarii. Za koszty naprawy i usuwania awarii uznaje się przede 
wszystkim koszty materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do 
miejsca pracy urządzenia lub dostarczenia urządzenia do siedziby 
Wynajmującego. 

5) Najemca zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej 
przez Wynajmującego, jeżeli z powodu utraty lub uszkodzenia 
urządzenia, Wynajmujący poniesie szkodę wynikającą z niewykonania 
wcześniej zawartych umów najmu z innymi Najemcami. 

6. Celem ustalenia zakresu szkód, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 
dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę urządzenia, 
ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy dokonanej przez autoryzowany 
serwis, który sam stanowi. Wynajmujący zobowiązuje się do sporządzenia 
wstępnej kalkulacji kosztów naprawy urządzenia oraz zawiadomienia o tym 
Najemcy, a także o możliwości dokonania oględzin urządzenia. Brak 
odpowiedzi Najemcy na zawiadomienie w terminie 3 dni lub nieuczestniczenie 
w czynnościach zdawczo-odbiorczych lub oględzinach skutkuje uprawnieniem 
Wynajmującego do samodzielnego i ostatecznego ustalenia stanu 
technicznego urządzenia, przyczyn uszkodzeń oraz wysokości kosztów jego 
naprawy. 

7. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące 
następstwem jego prawidłowego użytkowania. 

8. Termin ewentualnych napraw urządzenia uzależniony będzie od rodzaju usterki 
lub uszkodzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności do jak najszybszej 
naprawy urządzenia, jednakże w przypadku zachowania tej staranności nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem urządzenia.  

9. Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez 
Wynajmującego, jeżeli z powodu opóźnienia w zwrocie urządzenia 
Wynajmujący poniesie szkodę wynikającą z niewykonania wcześniej zawartych 
umów najmu z innymi Najemcami. 

 
§ 6 POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Czynsz najmu za deklarowany okres jest płatny z w formie ustalonej przez 
Strony na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury. 

2. Najemca, w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zapłaty 
wszelkich należności wynikających z najmu, w tym kosztów naprawy 
ewentualnych szkód, uiści najpóźniej w dniu wydania urządzenia na wskazany 
przez Wynajmującego rachunek bankowy bądź w gotówce kaucję 
zabezpieczającą w wysokości wskazanej w cenniku widniejącym na stronie 
www.bekerfarb.pl. Wpłata kaucji na rachunek Bekerfarb oznacza akceptację 
treści Regulaminu przez Najemcę.  

3. Kaucja podlega zwrotowi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, po 
potrąceniu ewentualnych należności Najemcy wobec Wynajmującego, 
związanych z korzystaniem z urządzenia. Rozliczenie kaucji nastąpi 
najwcześniej w dniu zwrotu urządzenia lub w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia najmu. 

4. Strony postanawiają, iż Wynajmujący może skorzystać z kaucji i rozliczać 
według własnego wyboru i w dowolnej kolejności w szczególności:  
1) czynsz najmu  
2) inne koszty i opłaty, do poniesienia których zobowiązany był na 

podstawie umowy Najemca, a które poniósł Wynajmujący; 
3) koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód. 

5. Najemca akceptuje, iż w razie niezwrócenia urządzenia w stanie czystym, 
okoliczność ta traktowana będzie jako zlecenie Wynajmującemu usługi 
czyszczenia urządzenia, na koszt Najemcy, według stawki Bekerfarb. 

6. Naliczenie i zapłata opłat przewidzianych w cenniku oraz w Regulaminie, nie 
wyłącza uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wartość naliczonych opłat, na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów kodeksu cywilnego.  

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Najemca nie może oddać urządzenia do bezpłatnego używania ani w podnajem 
osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Informacje o ochronie danych osobowych, w tym zasadach przetwarzania 
danych, a także o prawach konsumenta znajdują się na stronie 
www.bekerfarb.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w 
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie 
niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Bekerfarb.  
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