
OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA FALOWNIKA 

1. Niniejsze ogólne warunki określają warunki wypożyczenia falownika do celów testowych WYPOŻYCZAJĄCEMU  przez
ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. dalej zwana WŁAŚCICIELEM.

2. Przez falownik rozumie się falownik i jego wyposażenie określone w umowie.
3. WYPOŻYCZAJĄCYM falownik może być osoba fizyczna lub prawna, która:

a) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski,
b) posiada wymagane dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą.

4. WŁAŚCICIEL wypożycza WYPOŻYCZAJĄCEMU falownik bezpłatnie na okres oznaczony w umowie.
5. W umowie określa się osoby do kontaktu ze strony WYPOŻYCZAJĄCEGO i WŁAŚCICIELA.
6. Falownik jest własnością WŁAŚCICIELA.
7. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się pokryć następujące koszty:

a) koszty przesyłek falownika od i do WŁAŚCICIELA.
b) dodatkowe koszty w przypadku zwrotu po umówionym terminie, za każdy dzień zwłoki według stawki równej 4 % 

ceny falownika podanej w umowie.
8. W przypadku nieodesłania falownika w ciągu 7 dni od upływu określonego w umowie terminu wypożyczenia,

WYPOŻYCZAJĄCY zgadza się na zapłatę w ciągu 7 dni faktury wystawionej przez WŁAŚCICIELA na kwotę wartości
falownika określoną w umowie.

9. Termin wypożyczenia falownika strony ustalą w umowie.
10. W okresie wypożyczenia falownik nie może opuszczać miejsca określonego w umowie wypożyczenia.
11. WYPOŻYCZAJĄCY nie może używać falownika w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
12. Bez pisemnej zgody właściciela falownik nie może być używany w układzie napędowym o innych parametrach niż 

uzgodnione w umowie.
13. WYPOŻYCZAJĄCY odpowiada materialnie wobec WŁAŚCICIELA za uszkodzenia lub utratę wypożyczonego falownika.
14. WYPOŻYCZAJĄCY jest zobowiązany odesłać falownik wraz z wyposażeniem określonym w umowie w dniu określonym

w umowie w stanie nie pogorszonym.
15. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez WYPOŻYCZAJĄCEGO w wyniku eksploatacji

niezgodnej z zasadami eksploatacji i montażu falownika.
16. W okresie wypożyczenia falownika WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z instalacją falownika,
b) zabezpieczenia falownika przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
c) postępowania zgodnie z załączoną instrukcją instalacji i użytkowania.

17. W razie awarii falownika należy niezwłocznie wyłączyć jego zasilanie i WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie WŁAŚCICIELA z podaniem okoliczności pozwalających ustalić
przyczynę awarii.

18. W przypadku utraty lub zniszczenia wypożyczonego falownika WYPOŻYCZAJĄCY zawiadomi o tym fakcie
WŁAŚCICIELA bez zbędnej zwłoki i zapłaci WŁAŚCICIELOWI kwotę równą cenie falownika podaną w umowie w
terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez WŁAŚCICIELA.

19. W przypadku uszkodzenia falownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z załączoną instrukcją, Wypożyczający zostanie
on obciążony kosztem naprawy.  WYPOŻYCZAJĄCY zgadza się na pokrycie kosztów naprawy ustalonych przez serwis
WŁAŚCICIELA lub odkupienie falownika za cenę równą wartości określonej w umowie.

20. W przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganych umową opłat, WYPOŻYCZAJĄCEMU zostaną doliczone odsetki
ustawowe.

21. WŁAŚCICIEL ma prawo sprawdzić sposób i miejsce eksploatacji falownika.
22. W przypadku stwierdzenia wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 10,11  i 12 WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany

jest do odkupienia falownika według wartości określonej w umowie w terminie 7 dni od potwierdzenia tych
okoliczności.

23. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z warunkami wypożyczenia.
24. WYPOŻYCZAJĄCY wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez

WŁAŚCICIELA do celów związanych z realizacją umowy wypożyczenia (Ustawa o ochronie danych osobowych: Dz.U.
1997 Nr 133 poz. 883  z dnia 29.08.1997r. z późn. zm.).

25. Umowę wypożyczenia falownika wraz z Ogólnymi Warunkami Wypożyczenia falownika stanowiącymi jej integralną
część sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

26. Wszystkie kwoty wymienione w umowie wypożyczenia są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w 
wysokości aktualnie obowiązującej.

27. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy wypożyczenia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla
siedziby WŁAŚCICIELA.

ZELTECH MECHATRONIKA S.A 

Przeczytałem i akceptuję powyższe warunki 
WYPOŻYCZAJĄCY . 




