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REGULAMIN WYNAJMU URZĄDZEŃ I SPRZĘTU W FIRMIE
CLEAN FORCE Michał Frydrych
1.Urządzenia są wynajmowane na podstawie umowy wypożyczenia, załączników do niej i 
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

FIRMY
-dokumenty statutowe firmy
-dokument nadania NIP, REGON
-dokument poświadczający wpis do ewidencji lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
-dodatkowe dokumenty podniosą na pewno Twoją wiarygodność
-przy każdorazowym wynajmie dysponuj upoważnieniem do odbioru urządzenia wystawionym 
przez swoją firmę i kaucją tylko w formie gotówkowej w odpowiedniej wysokości. 
Upoważnienie winno wymieniać rodzaj i liczbę wynajmowanych urządzeń.
-pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji o 
bowiązującymi u Najemcy .

Klienci indywidualni 
-dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem 
Jeżeli już korzystasz z naszych usług prosimy przy każdorazowym wynajęciu maszyny 
przedstawić upoważnienie do odbioru maszyny wystawione przez swoją firmę, podpisane 
zgodnie z zasadami reprezentacji. Upoważnienie winno każdorazowo wymieniać rodzaj i 
liczbę wynajmowanych urządzeń
-wpłacić każdorazowo kaucję za maszynęw formie gotówkowej
3. Wypożyczalnia CLEAN FORCE Michał Frydrych jest płatnikiem VAT. Podane ceny są 
cenami brutto (VAT 23% ).
4. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim 
przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. 
6. 
7. Firmy stale współpracujące i nie mające zaległości płatniczych w wypożyczalni CLEAN 
FORCE
mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
8. Urządzenia wynajmowane są bez materiałów eksploatacyjnych (paliwo, płyny itp.), które 
Klient zapewnia sobie we własnym zakresie (lub za pośrednictwem firmy CLEAN FORCE)
9. Wynajmowane urządzenia są w pełni sprawne technicznie chyba, że umowa mówi inaczej.
10. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu 
oraz serwis ( dodatkowo płatne ).
11. Prezentowane w cenniku ceny są stawkamidobowymi. Przekroczenie umówionego 
dobowego czasu najmu o ponad jedną godzinę skutkować będzie dalszym naliczaniem 
czynszu najmu za kolejne 24 godziny.
Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu i wynika z cennika. 
Dla stałych klientów przewidziane są upusty i promocje. 



12. Przy zawieraniu umowy najmu pobierana jest kaucjaw formie gotówkowej o wysokości 
której 
decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu. 
Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu wynajmu, na warunkach określonych w umowie 
najmu. W przypadku naprawy maszyny na koszt Klienta kaucja będzie rozliczona po 
zakończeniu naprawy.
13. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami 
określonymi w instrukcji obsługi, z którą ma obowiązek zapoznania się.
W razie wątpliwości co do sposobu korzystania z urządzenia Najemca zobowiązany jest 
zwrócić się do Wynajmującego. 
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14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zagubienie, zniszczenie oraz kradzieżwynajętego 
urządzenia. W takim przypadku firma CLEAN FORCE Michał Frydrych ma prawo zatrzymać 
kaucję i wystawić fakturę VAT lub paragon jak w przypadku zakupu nowego urządzenia.
Jeśli wartość nowego urządzenia przewyższać będzie wysokość kaucji Najemca zobowiązany 
będzie do zapłaty Wynajmującemu różnicy. 
15. W przypadku awarii Klient pod żadnym pozorem nie może rozkręcać i naprawiać sprzętu 
we własnym zakresie.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne oraz przeciążenia 
wynajętych urządzeń wynikające z niewłaściwego użytkowania. W takim przypadku koszty 
rozebrania powierzonego urządzenia, oraz jego naprawy wykonanej przez serwis pokrywa 
Najemca.
Wynajmującemu przysługuje prawo pokrycia tych kosztów z kaucji wpłaconej przez Klienta.
16. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie, w jakim 
został 
wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony( dodatkowa opłata za czyszczenie od 20zł), 
uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.
17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa 
niewłaściwej obsługi lub awarii wynajmowanego urządzenia takie jak uszkodzenia ciała, 
mienia lub inne straty materialne Najemcy lub osób trzecich.


