Warunki najmu
1.Definicje. Polkrate Sp. z o.o. w Pruszkowie przy
ul. Parzniewskiej 4A, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000150022, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, NIP:
534-22-18-236, REGON: 015324290, („Spółka”)
jest właścicielem pojemników z tworzyw
sztucznych („Pojemniki”) oraz ruchomych regałów
na
kółkach
(„Regały”)
oddawanych
za
wynagrodzeniem do używania klientowi, którego
imię i nazwisko (nazwę) zamieszcza się pod
niniejszymi Warunkami najmu („Klient”), zgodnie
ze złożonym przez Klienta zamówieniem
(„Zamówienie”).
2.
Okres
najmu.
Okres
najmu
Pojemników/Regałów
(„Okres
najmu”)
rozpoczyna się stosownie do uzgodnień stron
w dniu wydania Pojemników/Regałów Klientowi,
tj. w dniu dostarczenia Pojemników/Regałów przez
Spółkę do Klienta albo w dniu odbioru Pojemników
przez Klienta ze Spółki. Okres najmu kończy się w
dniu określonym przez strony jako dzień zwrotu
Pojemników/Regałów do Spółki, tj. stosownie do
uzgodnień stron wskazanych w Zamówieniu
w dniu dostarczenia Pojemników/Regałów przez
Klienta do Spółki albo w dniu odbioru
Pojemników/Regałów przez Spółkę od Klienta.
Okres najmu kończy się również z chwilą
zawiadomienia Spółki o utracie pojemników przez
Klienta. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą czynszu
co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Spółka
może najem wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym.
Każde
wydanie
i zwrot Pojemników/Regałów potwierdza się
odpowiednio dokumentem - potwierdzenie dostawy
lub odbioru, podpisanym przez osoby upoważnione
w imieniu Klienta i Spółki.
3.Opłaty. Klient zobowiązuje się do ponoszenia
w Okresie najmu opłat z tytułu najmu
Pojemników/Regałów w wysokości określonej
w cenniku („Opłaty za najem”). Klient zobowiązuje
się również do ponoszenia opłat dodatkowych
(„Opłaty dodatkowe”) związanych z usługami
dostawy lub odbioru Pojemników/Regałów lub
z innymi podobnymi usługami świadczonymi przez
Spółkę na rzecz Klienta, a także opłat należnych
z powodu zagubienia, uszkodzenia lub pobrudzenia
Pojemników/Regałów („Opłaty karne”). Jeżeli
Pojemniki/Regały nie zostaną zwrócone przez
Klienta w uzgodnionym przez strony terminie,
Spółce przysługuje niezależnie od roszczenia o
zwrot pojemników, roszczenie o uiszczenie Opłat
za najem za każdy dzień opóźnienia w zwrocie
Pojemników/Regałów. Opłaty powyższe uiszczane
będą przelewem bankowym najpóźniej w terminie
14 dni od dnia wystawienia faktury przez Spółkę.

Faktury będą wystawiane z dołu na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego, jednak w przypadku
zakończenia Okresu najmu faktura może zostać
wystawiona
przed
końcem
miesiąca
kalendarzowego. Spółka ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe od wszystkich opłat, które nie zostały
uiszczone w powyższym terminie.
4. Opieka nad pojemnikami i regałami.
Podpisanie dokumentu dostawy lub odbioru w dniu
rozpoczęcia Okresu najmu jest równoznaczne
z tym, że Pojemniki/Regały zostały wydane przez
Spółkę w dobrym stanie. Klient zobowiązuje się
w Okresie najmu do utrzymywania Pojemników
oraz Regałów w dobrym stanie oraz do ich zwrotu
w stanie czystym i nie pogorszonym,
z wyłączeniem zużycia będącego następstwem
prawidłowego używania.
5. Zagubienie, uszkodzenie lub zabrudzenie
Pojemników/Regałów. Jeżeli z jakiegokolwiek
powodu Pojemniki/Regały zostaną zwrócone w
stanie uszkodzonym lub zostaną zagubione, Klient
zapłaci Spółce Opłatę karną w wysokości 140,00
PLN + VAT za każdy pojemnik uszkodzony lub
zagubiony, zaś w wysokości 500,00 PLN + VAT za
każdy regał uszkodzony lub zagubiony. Ponadto
jeżeli pojemniki lub regały zostaną zwrócone w
stanie wymagającym czyszczenia lub będą oklejone
permanentnymi naklejkami, Klient zapłaci Opłatę
karną w wysokości 5,00 PLN + VAT za każdy
Pojemnik wymagający czyszczenia oraz 50,00 zł
PLN + VAT za każdy Regał wymagający
czyszczenia.
6. Wyłączenie odpowiedzialności. Spółka nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wyrządzone Klientowi lub osobom trzecim na
skutek niewłaściwego używania Pojemników
/Regałów.
7. Zmiany Warunków Najmu. Wszelkie zmiany
Warunków Najmu lub zawieranie odrębnych umów
najmu wymaga dla swojej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Prawo właściwe i Sąd właściwy. Warunki
Najmu zostały sporządzone zgodnie z prawem
polskim i podlegają prawu polskiemu. W zakresie
nieuregulowanym Warunkami najmu, będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie
spory
powstałe
w
związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zobowiązań stron będą rozpoznawane przez
właściwy sąd w Warszawie.

