REGULAMIN WYPOŻYCZALNI URZĄDZEŃ RUBICA w ramach programu „Przetestuj swój sprzęt”
§1
CLARENA Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Wilczycach przy ul. Clareny 2, wpisaną w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod
nr KRS 0000302611, posiadającą NIP 896-139-08-45 i REGON 020104340, reprezentowaną przez p.
Patricię Popławską- Prezesa Zarządu komplementariusza oświadcza, że prowadzi wypożyczalnię urządzeń kosmetycznych, zwaną dalej „Wypożyczalnią”
§2
CLARENA Sp. z o.o. sp. Komandytowa oświadcza, że jest właścicielem urządzeń będących na stanie
wypożyczalni.
§3
CLARENA Sp. z o.o. sp. Komandytowa prowadzi ewidencję usług związanych z wypożyczaniem urządzeń. Ta zawiera w szczególności: dane osoby, której urządzenie zostało wypożyczone (w przypadku
osób fizycznych także nr PESEL), datę wypożyczenia, rodzaj wypożyczonego urządzenia, okres wypożyczenia i wysokość opłat za okres wypożyczenia oraz stan techniczny w jakim urządzenie zostało oddane.
§4
Na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej: Najemcą, Firma Clarena wypożycza urządzenie kosmetyczne dla wyłącznego użytku Najemcy.
§5
1. Wniosek Najemcy o wypożyczenie urządzenia musi być poparty aktualnym potwierdzeniem kwalifikacji z zakresu obsługi urządzenia – certyfikat lub oświadczeniem o zapoznaniu się z instrukcją obsługi
i filmem instruktażowym.
2. Najemca nieposiadający certyfikatem lub oświadczeniem jest zobowiązany do skorzystania z dodatkowo płatnego przeszkolenia przez specjalistę z Firmy Clarena.
§6
Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje upoważniona przez Właściciela Firmy Clarena osoba, na
podstawie niezbędnych dokumentów i w oparciu o niniejszy Regulamin.
§7
Wypożyczenie sprzętu wymaga podpisania Umowy wypożyczenia sprzętu kosmetycznego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego wypożyczenia Urządzenia pomiędzy Firmą Clarena i Najemcą.
§8
1. Firma Clarena w Umowie Wypożyczenia określa wysokość opłaty za wypożyczony sprzęt, rodzaj
wypożyczonego sprzętu oraz okres wypożyczenia sprzętu.
2. Firma Clarena wypożycza Urządzenie po uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
3. Opłata za wypożyczenie sprzętu pomniejsza kwotę zakupu wypożyczanego sprzętu w terminie 14
dni. Po tym terminie opłata za sprzęt jest naliczona zgodnie z aktualnym cennikiem.
§9
Zwrot urządzenia dokonuje Najemca za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego informację do BOK
pod nr tel. 71 328 07 11 od pn-pt w godz. 08:00-14:00 maksymalnie na 24 h przed zakończeniem terminu zwrotu. W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zostanie doliczona Najemcy kwota za dodatkowe dni, niezgodne z umową wypożyczeni sprzętu. Wszelkie koszty związane z transportem urządzenia pokrywa Wynajmujący.
§10

Najemca jest zobowiązany do zwrócenia urządzenia w terminie wskazanym w umowie w
niepogorszonym stanie technicznym. Za wszelkie uszkodzenia Urządzenia powstałe w okresie wynajmu
odpowiada finansowo Najemca. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego użytkowania i
niewłaściwych warunków transportu.

