ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o.
94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6
tel. 42 25 409 25 ; fax 42 25 409 42
e-mail:mechatronika@zeltech.pl ; www.zeltech.pl
NIP 727-27-53-378
Osoba do kontaktów w dni robocze w godz. 7:30-15:30
imię i nazwisko………………………………….……..
e-mail ……………………@zeltech.pl
tel.: ……………………
Umowa wypożyczenia falownika
Nr umowy ……………………… zawartej w dniu………………………
1.

ZELTECH Mechatronika Sp. z o.o. dalej zwana WŁAŚCICIELEM wypożycza do celów testowych firmie

nazwa…………………………………………………………………………………………………………………
adres………………………………………………………………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………………………………………………………………

dalej zwana WYPOŻYCZAJĄCYM, falownik HITACHI
typ ………………
nr fabr. …………….
z następującym wyposażeniem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu ze strony WYPOŻYCZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko …………………………………..e-mail ……………………………… tel.:……………………………….
Nazwa i adres firmy, gdzie będzie znajdował się falownik w okresie wypożyczenia, jeżeli jest inny niż adres
WYPOŻYCZAJĄCEGO podany w p.1.
nazwa…………………………………………………………………………………………………………………
adres………………………………………………………………………………………………………………….

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Uzgodnione parametry układu napędowego, w którym będzie używany-testowany falownik
a) max. moc silnika …………..kW,
b) napięcie zasilania silnika ………….V
c) charakterystyka napędu …………………………………………
d) warunki pracy falownika: temperatura otoczenia od -10 do +50° C, wilgotność otoczenia (bez skraplania); 20 ... 90%;
wewnątrz; w środowisku bezpyłowym i bez żrących oparów, drgania dopuszczalne według danych technicznych
falownika
Termin wypożyczenia: ….. dni od dnia wysyłki do WYPOŻYCZAJĄCEGO do dnia zwrotu do magazynu
WŁAŚCICIELA.
Przewidywana data zwrotu falownika do magazynu WŁAŚCICIELA do dnia ……….
WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się zwrócić falownik najpóźniej w wyznaczonym terminie.
W przypadku braku zwrotu falownika w w/w terminie WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty
WŁAŚCICIELOWI kary umownej według stawki równej 4 % podanej w umowie ceny falownika za każdy dzień
zwłoki,
W przypadku braku zwrotu falownika w ciągu 7 dni od upływu określonego w umowie terminu zwrotu,
WYPOŻYCZAJĄCY zgadza się na zapłatę w ciągu 7 dni faktury wystawionej przez WŁAŚCICIELA na kwotę
wartości falownika określoną w umowie.
WYPOŻYCZAJĄCY ponosi odpowiedzialność za użytkowanie falownika zgodnie z instrukcją i w przypadku
uszkodzenia z przyczyn wynikających z błędnej eksploatacji lub obsługi lub zdarzeń losowych ponosi koszty jego
naprawy.
WYPOŻYCZAJĄCY pokrywa koszty przesyłki od i do WŁAŚCICIELA
Usługa wypożyczenia falownika do testów jest nieodpłatna.
Integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Wypożyczenia Falownika
WYPOŻYCZAJĄCY akceptuje Ogólne Warunki Wypożyczenia Falownika od WŁAŚCICIELA.
Wypożyczony falownik w okresie wypożyczenia pozostaje własnością WŁAŚCICIELA
Wartość wypożyczonego falownika wraz z wyposażeniem określonym w p.1……………. zł (netto);
Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wszelkie spory związane z tą umową rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby WŁAŚCICIELA.

Załączniki:
1. Ogólne Warunki Wypożyczenia Falownika
WYPOŻYCZAJĄCY

WŁAŚCICIEL

