OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA
Dający na wypożyczenie – Firma (VITAFON PL Leonids Berkovics) z siedzibą w Warszawie 04-028, Al.
Stanów Zjednoczonych 51, NIP 525-23-94-136, Numer konta bankowego: Bank PKO BP 80 1440 1387
0000 0000 1088 3172 w osobie Dyrektora P. Leonidsa Berkovicsa.
Biorący na wypożyczenie: Osoba prywatna lub prawna, która złożyła wniosek o wypożyczenie
przez telefon 723 333 395, 22 517 77 09 lub email: biuro@vitafon.pl
§1
Przedmiot wypożyczenia
Dający na wypożyczenie wypożycza Biorącemu do wypożyczenia urządzenie medyczne serii Vitafon
zgodnie z warunkami ustalonymi przez telefon lub email i Ogólnymi Warunkami Wypożyczenia.
§2
Terminarz
1. Umowa wypożyczenia zostaje zawarta od dnia wysłania urządzenia Vitafon z siedziby
Dającego na wypożyczenie;
2. Urządzenie zostanie zwrócone Dającemu na wypozyczenie w terminie 30 dni + 5 dni na
przesyłkę;
3. Koszt wypożyczenia wynosi 200 zł Vitafonu T, 250 zł dla Vitafonu Aktiv, 350 zł dla Vitafonu
Aktiv z materacem OWZO;
4. Koszty przesyłki w wysokości 10 zł pokrywa Biorący na wypożyczenie;
5. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi 150 zł za Vitafon T i Vitafon Aktiv , 250 zł za Vitafon Aktiv
z materacem OWZO. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od otrzymania urzadzenia po
wypożyczeniu przelewem na podane konto;
6. Dokonanie płatności oznacza akceptację ogólnych warunków wypożyczenia;
7. isnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne 30 dni. Biorący na
wypożyczenie ma obowiązek poinformować firmę Vitafon PL o chęci przedłużenia
wypożyczenia najpóźniej 2 dni przed wygaśnięciem umowy i dokonać płatności przelewem
za kolejny miesiąc;
8. W przypadku niedotrzymania terminu oddania urządzenia firmie Vitafon PL Bioracy na
wypożyczeniezostanie obciążony dodatkową płatnością za każdą kolejną dobę zwłoki w
wysokości 10 zł za Vitafon T, 15 zł za Vitafon Aktiv, 20 zł za Vitafon Aktiv z materacem
OWZO, stosowanie do ceny wypożyczenia urządzenia i zostanie ona potrącona z kaucji.
§3
Stan techniczy urządzenia
1. Dający na wypożyczenieprzekazuje do używania Biorącemu na wypożyczenieurządzenie
sprawne technicznie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;
2. Dający na wypożyczenie po otrzymaniu urzadzenia z wypożyczenia zobowiązuje się do
sprawdzenia jego stanu technicznego;

3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia urzadzenia, Dający na wypożyczenie
zobowiązuje się do poinformowania o tym Bioracego na wypożyczeniew formie pisemnej w
terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w par. 2ust 2.
§4
Zobowiązania Bioracego na wypożyczenie
Bioracy na wypożyczenie zobowiązuje się do używania urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z
jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia urzadzenia.

§5
Kary umowne
1. Za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego urządzenia winę
ponosi Bioracy na wypożyczenie
, on także pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą
przedmiotowego sprzętu.
2. W przypadku przypadkowej utraty przedmiotu wypożyczenia, uszkodzenia mechanicznego
lub nie zwrócenia po wypożyczeniu , zgodnie z pkt 1 w/w Ogólnych Warunków
Wypożyczenia Bioracy na wypożyczenie zobowiązuje się do zapłacenia wartości aparatu
Vitafon zgodnie ze stawką ubezpieczeniową:
● Vitafon t – 890 zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
● Vitafon Aktiv – 1690 zł (jeden tys. sześćset dziewięćdziesiąt złotych),
● Vitafon Aktiv z materacem OWZO – 3490 zł (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt
złotych).
Postanowienia dodatkowe
1. Do innych nie uregulowanych przepisów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będa przez Sąd Rejonowy
dla siedziby Firmy Vitafon.

