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OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MIĘDZYNARODOWEGO RIWAL firmy RIWAL POLAND Sp. z o.o. Wersja z dn. 1.02.2020 

1. DEFINICJE

1.1. W niniejszych Ogólnych Warunkach terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

a. Umowa: każda umowa, na podstawie której i/lub zamówienia, na podstawie których Wynajmujący wynajmuje Sprzęt Najemcy.

b. Spór: każdy spór powstały w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub z jakąkolwiek Umową lub późniejszymi umowami z nich wynikającymi, w tym spory dotyczące 

istnienia, ważności i/lub rozwiązania. 

c. Sprzęt: dowolne podnośniki koszowe, agregaty prądotwórcze, windy samochodowe, rusztowania, kontenery, części zamienne i wszelkie inne produkty Wynajmującego.

d. Unijna dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności.

e. Warunki ogólne: niniejsze warunki ogólne Wynajmującego.

f. Najemca: Strona żądająca, zamawiająca, wynajmująca i/lub odbierająca Sprzęt wynajęty przez Wynajmującego.

g. Wynajmujący: podmiot wynajmujący Sprzęt zgodnie z Umową.

h. Strony: oznaczają wspólnie Wynajmującego i Najemcę.

i. Strona: oznacza Wynajmującego lub Najemcę, zależnie od przypadku.

j. Dozwolone kraje: oznacza kraje, w których Riwal ma siedzibę, w tym i/lub inne kraje, jeśli Wynajmujący wyrazi na to zgodę.

k. Kraje objęte sankcjami to: kraje wymienione jako sankcjonowane przez organy oficjalne, takie jak między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska i 

poszczególne kraje. 

2. STOSOWANIE WARUNKÓW

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich Umów, a także do wszystkich zapytań, wycen, ofert, instrukcji, zamówień, potwierdzeń zamówień i innych transakcji między 

Stronami w związku z wynajmem Sprzętu przez Najemcę.

2.2. Umowa i Ogólne Warunki stanowią całą i jedyną umowę i porozumienie między Stronami w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie odniesienia do stosowania ogólnych warunków 

Najemcy są jednoznacznie zniesione przez Najemcę i przez Wynajmującego.

3. OFERTA I AKCEPTACJA

3.1. Wszystkie oferty i propozycje złożone przez Wynajmującego są niewiążące i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie, chyba że Wynajmujący określił inaczej na piśmie. Wszystkie 

ceny w ofertach i propozycjach złożonych przez Wynajmującego będą wyrażone w EUR lub w innych walutach, o ile Wynajmujący wyrazi na to zgodę.

3.2. Umowy będą wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Wynajmującego, czego przyjęcie potwierdzone jest pisemnym potwierdzeniem Wynajmującego lub 

podpisaniem Umowy przez Wynajmującego.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w umowie i w zamian za czynsz zgodnie z ustaleniami lub warunkami zawartymi w Umowie lub zgodnie z innym pisemnym uzgodnieniem. 

5. CZYNSZ I PŁATNOŚĆ

5.1. Wynajem opiera się na wykorzystaniu Sprzętu w jednostkach liczby godzin na dzień i liczby dni w tygodniu, co w konsekwencji skutkuje liczbą godzin pracy Sprzętu na tydzień. Jeżeli Sprzęt 

jest używany przez ponad 40 (czterdzieści) godzin pracy tygodniowo (lub proporcjonalnie do tego, jeśli Sprzęt jest wynajmowany na krótszy okres), uzgodniony Czynsz zostanie 

odpowiednio zwiększony proporcjonalnie.

5.2. Czynsz jest należny przez cały okres obowiązywania umowy.

5.3. Czynsz zostanie opłacony przez Najemcę w terminie wskazanym na umowie najmu rachunek bankowy Wynajmującego. Wszelkie płatności dokonywane przez Wynajmującego i wszystkie 

płatności dokonywane na rzecz Wynajmującego w ramach Umowy będą dokonywane w EUR lub w innej walucie uzgodnionej przez Wynajmującego na piśmie.

5.4. Czynsz nie obejmuje codziennych napraw, magazynowania, paliwa, podatków/opłat skarbowych, oleju hydraulicznego i/lub smarów.

5.5. Najemca nie jest uprawniony do wstrzymania, potrącenia lub odpisywania jakichkolwiek płatności od lub na poczet kwot należnych Wynajmującemu.

5.6. Ceny wynajmu mogą zostać jednostronnie zmienione przez Wynajmującego, jeżeli koszty (w tym między innymi koszty transportu) Wynajmującego wzrosną z powodu zmian w przepisach 

prawa lub zmianach lub opóźnieniach spowodowanych przez Najemcę.

6. ODSETKI I KOSZTY 

6.1. Jeżeli Najemca nie zapłaci należnej kwoty w uzgodnionym terminie zapłaty zgodnie z punktem 5.3, Wynajmujący jest uprawniony do przesłania Najemcy zawiadomienia o niewykonaniu 

zobowiązania i jeżeli nie otrzyma żadnej płatności od Najemcy w terminie 7 (siedmiu) dni po dacie wyżej wspomnianego zawiadomienia o zwłoce, wszystkie roszczenia o zapłatę 

odpowiedniej kwoty pozostającej do spłaty będą niezwłocznie należne i w całości opłacone przez Najemcę. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odsetek w 

wysokości 1,5% (półtora procent) miesięcznie w odniesieniu do kwoty pozostającej do spłaty do pełnej daty płatności, niezależnie od wszelkich innych praw przysługujących 

Wynajmującemu zgodnie z Umową, niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub obowiązującym prawem.

6.2. Wszelkie (pozasądowe lub inne) koszty poniesione przez Wynajmującego w związku ze ściąganiem wszelkich należnych kwot (w tym między innymi koszty prawne, szkody i/lub kary)

ponosi Najemca.

7. DOSTAWA 

7.1.  Sprzęt zostanie dostarczony przez Wynajmującego do Najemcy w terminie i miejscu uzgodnionym w Umowie.

7.2  Wszelkie daty określone przez Wynajmującego dla dostawy Sprzętu są orientacyjne i niewiążące.

7.3  Jeżeli uzgodnione miejsce, w którym Wynajmujący ma dostarczyć Sprzęt, nie jest dostępne lub nie jest łatwo dostępne, Sprzęt zostanie dostarczony jak najbliżej wspomnianego adresu

lokalizacji. Późniejszy transport do uzgodnionego miejsca zostanie dokonany przez Najemcę na jego ryzyko i koszt.

7.4  Ryzyko i koszty użytkowania wynajmowanego mienia przechodzą na Najemcę w momencie dostawy.
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(7.5) Takie koszty i ryzyko wygasną po stwierdzeniu braku uszkodzeń po wynajmie w oddziale wynajmującego dokonaniu przeglądu po wynajmie u wynajmującego. Jeśli takie uszkodzenia 

wystąpią Najemca ponosi koszt ich usunięcia. 

8. WŁASNOŚĆ I PODNAJEM 

8.1. Wynajmujący przez cały czas utrzymuje (wyłączne) prawo własności do Sprzętu. 

8.2. Najemca nie może i nie będzie mieć żadnej władzy ani upoważnienia do sprzedaży, ustanowienia hipoteki, zastawu, ustanowienia jakiegokolwiek zastawu, wstrzymania lub wykonania 

jakiegokolwiek prawa do zatrzymania lub innego rodzaju rozporządzania w jakikolwiek sposób, ani też obciążania tytułu prawnego Wynajmującego do Sprzętu. 

8.3. Najemca nie może i nie będzie uprawniony do podnajmu Sprzętu, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie z Wynajmującym. 

8.4. Jeżeli osoby trzecie zajmą Sprzęt, który podlega zastrzeżeniu własności, lub chcą ustanowić lub dochodzić jakiegokolwiek prawa do takiego Sprzętu, Najemca niezwłocznie (i) 

poinformuje Wynajmującego na piśmie, (ii) przekaże Wynajmującemu kopię dostępnych dokumentów dotyczących takiego i (iii) poinformuje taką osobę trzecią na piśmie, że 

Wynajmujący jest właścicielem takiego Sprzętu. 

9. UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA I INSPEKCJA

9.1. Najemca będzie używał Sprzętu w sposób ostrożny i właściwy, zgodny z jego charakterem i celem, zgodnie z wszelkimi instrukcjami, zaleceniami i/lub (ogólnymi wytycznymi lub 

szczegółowymi instrukcjami w) instrukcjami producenta lub Wynajmującego, i zgodnie ze wszystkimi wymogami wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących posiadania, 

użytkowania i konserwacji takiego Sprzętu. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP właściwe dla kraju, w którym sprzęt jest eksploatowany.   

9.2. Wszelkie obowiązki, wynikające z przepisów ochrony środowiska ciąża na Najemcy. 

9.3. Najemca jest odpowiedzialny za regularną codzienną konserwację Sprzętu, zgodnie z opisem w odpowiednim podręczniku serwisowym, który jest dostarczany Najemcy wraz z dostawą 

Sprzętu, np. uzupełnianie smarów i płynów zgodnie z instrukcjami producenta lub Wynajmującego i zalecenia. Najemca wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego na wykonanie 

wszelkich napraw Sprzętu, które nie kwalifikują się jako regularna codzienna konserwacja. 

9.4. Najemca zapewni, że tylko odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani operatorzy i mechanicy będą używać, obsługiwać lub naprawiać i serwisować Sprzęt oraz że Sprzęt będzie 

użytkowany w ramach swoich limitów bezpieczeństwa i będzie konserwowany w sposób profesjonalny. 

9.5. Najemca nie może używać ani przenosić Sprzętu poza wskazanym w umowie najmu adresem oraz kategorycznie nie może używać maszyn w jednym z krajów objętych sankcjami. 

9.6. Zmiana miejsca pracy Sprzętu jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wynajmującego. 

9.7. Najemca nie może zmieniać ani modyfikować Sprzętu ani jego wyglądu bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego. 

9.8. Najemca przekaże Wynajmującemu na pierwsze żądanie (a) szczegółową listę lokalizacji, w których Sprzęt jest przechowywany lub  używany, oraz (b) dostęp do pomieszczeń, w których 

Sprzęt jest używany w celu kontroli, serwisu lub odbioru Sprzętu. 

9.9. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie wynajętego mienia do wglądu na żądanie Wynajmującego. Wynajmujący zgadza się zezwolić Wynajmującemu na wejście do budynków i lokalu 

Najemcy, w którym znajduje się wynajmowane mienie, w celu kontroli, serwisu  lub przejęcia mienia. 

9.10. Koszty regularnej konserwacji lub naprawy wynajmowanego mienia ponosi Wynajmujący. Najemca przekaże Wynajmującemu wynajmowany Sprzęt w dobrym i czystym stanie w celu 

regularnej konserwacji lub naprawy przez Wynajmującego. Najemca odda wynajmowane mienie do dyspozycji Wynajmującego do warsztatu, w którym Wynajmujący może 

przeprowadzić konserwację i/lub naprawę. 

10. SZKODY, WADY, STRATY I ZAWIADOMIENIA

10.1.   Najemca powiadomi Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach, awariach lub wadach Sprzętu na piśmie, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dostawy. 

10.2. W przypadku braku pisemnego powiadomienia Wynajmującego o uszkodzeniu lub usterce przy dostawie Sprzętu w wyżej wymienionym 24 (dwudziestoczterogodzinnym) okresie, 

uznaje się, że Sprzęt został dostarczony bez uszkodzeń i wad. 

10.3. W przypadku sprzeniewierzenia, kradzieży lub jakiejkolwiek innej utraty Sprzętu, Najemca powiadomi Wynajmującego na piśmie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin i niezwłocznie 

powiadomi o tym policję. Kopia raportu policyjnego zostanie niezwłocznie przekazana Wynajmującemu. 

10.4. W przypadku wady lub awarii Sprzętu w okresie obowiązywania Umowy i jeżeli takiej awarii lub wady nie można przypisać Najemcy, Wynajmujący naprawi lub wymieni Sprzęt (jak 

uzna to za stosowne). 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

11.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO 

11.1.1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy, nikogo obsługującego lub kierującego Sprzętem ani osób trzecich w dowolnym momencie za przypadkowe, pośrednie 

lub wynikowe szkody. 

11.1.2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy, jeżeli niewykonanie jego zobowiązań jest spowodowane działaniem siły wyższej, zaniedbania, umyślnego zamiaru lub 

lekkomyślności Najemcy, braku terminowych instrukcji lub istotnych informacji od Najemcy lub innych przyczyn wykraczających poza kontrolę Wynajmującego. 

11.1.3. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody na mieniu i obrażenia ciała Najemcy oraz innych osób spowodowane przez dającą się wykazać wadę w dostarczonym 

Sprzęcie, które można przypisać Wynajmującemu i które były już obecne przed dostarczeniem Sprzętu Najemcy, w wyniku czego Sprzęt nie działa prawidłowo lub szkód spowodowanych 

umyślnym lub rażącym niedbalstwem Wynajmującego. 

11.1.4. Odpowiedzialność Wynajmującego jest ograniczona do 1.000.000 EUR, chyba że Wynajmujący uzgodni inaczej na piśmie. 

11.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY 

11.2.1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego oraz zabezpieczy go i zwolni z odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Sprzętu, w tym między innymi 

szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, zniszczenia, kradzieży, malwersacji, pożaru i innych przyczyn, a także wszelkich roszczeń, w tym wszelkich związanych z tym kosztami, 

oraz wszelkimi odszkodowaniami, które mogą być dochodzone lub odzyskane od Wynajmującego lub powstałymi w związku z Umową lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub z nimi 

związane. 

11.2.2. W przypadku defraudacji, kradzieży lub jakiejkolwiek innej utraty Sprzętu lub w przypadku braku możliwości naprawy Sprzętu, Najemca będzie odpowiedzialny za szkody 

Wynajmującego, które to szkody będą (i) równe obecnej (lub zastępczej) cenie takiego uszkodzonego Sprzętu plus koszty wymiany, lub (ii) jeśli uszkodzony Sprzęt nie jest już aktualny, 

aktualna (lub zamienna) cena ekwiwalentnego sprzętu plus koszty wymiany, niezależnie od innych szkód Wynajmującego. 

11.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY STRON TRZECICH (W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWANIA POJAZDÓW SILNIKOWYCH) 

11.3.1. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Sprzęt w okresie określonym w Umowie. 

11.3.2. W przypadku Urządzeń kwalifikujących się jako pojazdy silnikowe, Wynajmujący wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za pojazdy silnikowe zgodnie z unijną  

dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych i/lub równoważnymi przepisami lokalnymi. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku 

wypadków drogowych, które   miały miejsce w krajach, w których Riwal ma biura. 
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11.3.2.1. Wynajmujący i jego ubezpieczyciel zastrzegają sobie wszelkie prawa do dochodzenia roszczeń od Najemcy wobec osób trzecich, które zostały zrekompensowane, ale 

które nie są objęte ubezpieczeniem OC, na przykład, ale nie wyłącznie, w przypadku, gdy: Kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków w czasie wypadku 

drogowego; 

11.3.2.2. kierowca nie był uprawniony do prowadzenia według jakiegokolwiek właściwego organu. 

11.4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

11.4.1. Najemca na własny koszt wykupi ubezpieczenie wynajmowanego Sprzętu, które pokrywa odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zdarzeń, które nie kwalifikują 

się zgodnie z opisem w artykule 11.3.2. 

11.4.2. Najemca będzie, na własny koszt, przez cały czas utrzymywał Sprzęt - nie kwalifikujący się jako pojazd silnikowy - należycie ubezpieczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym w zakresie wszelkiej odpowiedzialności (np. odpowiedzialność za produkt) i/lub ryzyka spowodowanego przez i/lub w związku z użytkowaniem 

Sprzętu, od momentu dostarczenia Sprzętu i do momentu zwrotu Sprzętu zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. 

11.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE SPRZĘTU 
Najemca może pokryć swoją odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu w następujący sposób: 

a. Najemca może na własny koszt wykupić ubezpieczenie, które obejmuje uszkodzenie Sprzętu od momentu dostarczenia Sprzętu i do momentu zwrotu Sprzętu zgodnie 

z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

b. Najemca może częściowo wykupić odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu za dopłatą, w stosunku do której Wynajmujący zrzeka się prawa do roszczenia o szkodę od 

Najemcy, z wyjątkiem uzgodnionego odliczenia. Program wykupu zobowiązań i rezygnacja z regresu podlegają warunkom określonym w art.12.

12. SCHEMAT WYKUPU ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1. Najemca może (częściowo) wykupić odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu za dodatkową opłatą równą procentowi opłaty za wynajem, w stosunku do której Wynajmujący 

częściowo zrzeka się prawa do regresu (w celu dochodzenia szkody od Najemcy).

12.2. 12.2 Program wykupu podlega dodatkowej opłacie w stosunku do naszej ceny wynajmu (bez VAT). Wynajmujący może jednostronnie zwiększyć wartość procentową lub 

przerwać program wykupu odpowiedzialności w przypadku niepoważnego lub złośliwego zachowania Najemcy.

12.3. Program wykupu zobowiązań podlega odliczeniu. Część szkody, którą Najemca musi zapłacić z własnego rachunku, określono w art. 12,7.

12.4. ZAKRES 

Wykup odpowiedzialności ma zastosowanie, jeżeli: 

12.4.1. uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu jest przypadkowe, nagłe i nieprzewidywalne i nastąpiło podczas normalnego użytkowania, tj. zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie 

ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i bezpieczeństwa; 

12.4.2. Wynajmujący podjął wszelkie uzasadnione działania i działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia kradzieży lub zniszczeniu Sprzętu, w tym między innymi zamknięcie 

Sprzętu, przechowywanie poza zasięgiem wzroku lub pod nadzorem (kamery) itp. 

12.5. WYJĄTKI  

Z zakresu wyłączone są: 

12.5.1. Uszkodzenia spowodowane lub związane z nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa określonych w art. 9 Ogólnych warunków. 

12.5.2. Szkody spowodowane lub związane z zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym działaniem Najemcy lub które można przypisać Najemcy. 

12.5.3. Utrata lub uszkodzenie opon pneumatycznych. 

12.6. WARUNKI ZRZECZENIA SIĘ PRAWA REGRESU 

Wynajmujący zrzeka się (częściowo) prawa do roszczenia o odszkodowanie od Najemcy, tylko jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki: 

12.6.1. Szkoda spełnia warunki ubezpieczenia określone w art. 12.4; 

12.6.2. Żaden z wyjątków określonych w art. 12.5 nie ma zastosowania; 

12.6.3. Najemca spłacił wszystkie kwoty należne Wynajmującemu, w tym czynsz, dopłatę zgodnie z art. 5, VAT, odsetki za zwłokę, jeśli dotyczy, w chwili wystąpienia szkody; 

12.6.4. Najemca zgłosił szkodę zgodnie z art. 10; 

12.6.5. Najemca zwrócił Sprzęt zgodnie z art. 13 Ogólnych warunków; 

12.6.6. Szkody są objęte polisą ubezpieczenia sprzętu lądowego wykupioną przez Wynajmującego. Jeżeli Ubezpieczyciel Wynajmującego nie zrekompensuje Wynajmującemu 

szkód na Sprzęcie i jeżeli szkoda ta jest spowodowana zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym działaniem Najemcy, Najemca staje się odpowiedzialny bez ograniczeń za 

zrekompensowanie Wynajmującemu szkody. 

12.7. UDZIAŁ WŁASNY 

Program wykupu zobowiązań podlega udziałowi własnemu, zgodnie z uzgodnieniami. 

13. ZWROT SPRZĘTU

13.1. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wynajmujący odbierze Sprzęt w miejscu, w które Sprzęt został dostarczony, a Najemca upewni się, że Sprzęt jest gotowy do odbioru. 

13.2. Poza normalnym zużyciem Sprzęt powinien być w takim samym stanie, jak w momencie dostawy. Jeżeli Sprzęt nie jest w stanie określonym w poprzednim zdaniu, Wynajmujący 

niezwłocznie poinformuje o tym Najemcę wraz z pisemnym powiadomieniem o kosztach wymaganego czyszczenia i/lub naprawy Sprzętu. Wymienione koszty zostaną zwrócone 

Wynajmującemu przez Najemcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty pisemnego powiadomienia. 

13.3. Cały Sprzęt, który nie zostanie zwrócony Wynajmującemu z jakiegokolwiek powodu, lub uszkodzony w inny sposób niż naprawiony, zostanie opłacony przez Najemcę według 

aktualnej ceny katalogowej producenta (dla nowych sprzętów) danego Sprzętu. 

13.4. Jeśli (a) Sprzęt nie zostanie lub nie zostanie terminowo zwrócony Wynajmującemu z jakiegokolwiek powodu, lub (b) zostanie uszkodzony nie do naprawy, a Najemca nie zapłaci 

za szkody określone w niniejszym dokumencie, czynsz będzie nadal naliczany przez Wynajmującego i będzie nadal płatny przez Najemcę. 

14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1. Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego bez uprzedniego powiadomienia: 

a. jeżeli Najemca stanie się lub zostanie uznany za niewypłacalnego lub niezdolnego do spłaty swoich długów;

b. w przypadku złożenia petycji lub zwołania posiedzenia lub podjęcia uchwały w celu rozwiązania spółki lub zakończenia działalności Najemcy;

c.  jeżeli Najemca wejdzie w stan likwidacji przymusowo lub ułoży się ze wszystkimi swoimi wierzycielami;

d.  jeżeli Najemca wyznaczył syndyka lub zarządcę do całości lub części swoich aktywów; lub

e. jeżeli Najemca podejmie lub stanie się przedmiotem jakiekolwiek podobnego działania, jak określono powyżej w punkcie (a) do (d) włącznie, w jakiejkolwiek jurysdykcji;
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f. za naruszenie Umowy przez Najemcę, pod warunkiem, że powiadomiono o domniemanym naruszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, a naruszenie to nie zostało usunięte w

ciągu 10 (dziesięciu) dni od tego powiadomienia;

g. w przypadku zmiany kontroli lub zarządu Najemcy;

h. jeśli Sprzęt zostanie zlokalizowany lub przeniesiony do jednego z krajów objętych sankcjami.

i. w przypadku, gdy w uzasadnionej opinii Wynajmującego wystąpi istotna niekorzystna zmiana w odniesieniu do Najemcy.

14.2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wynajmujący obciąży Najemcę, a Najemca zapłaci Wynajmującemu uzgodniony czynsz za uzgodniony okres 

obowiązywania Umowy, który w stosownych przypadkach zostanie powiększony o dodatkowe koszty poniesione z powodu rozwiązania, takie jak jako koszty transportu, koszty 

odbioru itp. 

14.3. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, wszystkie zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków 

obowiązują przez 4 (cztery) dni robocze od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy (w tym między innymi obowiązki określone w art. 11. 

14.4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy wygasają wszelkie prawa i obowiązki Stron wynikające z tej Umowy, z wyjątkiem (i) obowiązku Najemcy do zapłaty wszelkich 

należnych lub wymagalnych kwot w dniu lub po dniu  rozwiązania lub wygaśnięcia, (ii) wszelkie inne zobowiązania określone w niniejszych Ogólnych Warunkach lub Umowie, które 

stają się skuteczne po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia oraz (iii) postanowienia art. 13 (zwrot sprzętu) i art. 17 (Obowiązujące prawo i jurysdykcja) niniejszych Ogólnych warunków. 

15. SIŁA WYŻSZA

15.1. Wynajmujący ma prawo zawiesić swoje obowiązki i nie będzie to uznane za ich naruszenie, jeżeli z powodu okoliczności niezależnych od Wynajmującego i/lub zmian 

okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było zasadnie oczekiwać, Wynajmujący nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom. Siła wyższa będzie w każdym 

przypadku obejmować działania przemysłowe; strajki; sabotaż; ograniczenia i środki rządowe; wypadki; trudności w transporcie; przerwy w dostawie energii; opóźnienia w dostawie 

przez dostawców i partnerów kontraktowych Wynajmującego.

15.2 Wynajmujący ma prawo rozwiązać całość lub część Umowy bez interwencji sądowej za pomocą pisemnego oświadczenia, jeżeli sytuacja siły wyższej trwa dłużej niż jeden (1)

miesiąc, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Najemca nie będzie uprawniony do rozwiązania Umowy, chyba że sytuacja siły wyższej trwa dłużej niż jeden (1) miesiąc, a Najemca 

może wykazać, że wcześniejsze wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla jego działalności biznesowej. 

16. KARY 

16.1. Za każde naruszenie niniejszych Ogólnych warunków lub Umowy, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę w wysokości 500 EUR za każdy dzień, w którym naruszenie będzie kontynuowane, 

z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 10 000 EUR na czas trwania naruszenia. 

16.2. Wynajmujący będzie uprawniony do żądania pełnego odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kary. 

17. POSTANOWIENIA RÓŻNE

17.1. Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków lub Umowy będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie i podpisane przez lub w imieniu każdej ze Stron. 

17.2. Każde z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i/lub umowy można rozdzielić. Jeżeli którekolwiek z takich postanowień jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne (w całości lub w części) pod jakimkolwiek względem zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji: 

a. Nie wpłynie to na ani nie naruszy legalności, ważności ani wykonalności w tej jurysdykcji innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków i/lub Umowy (jeżeli te inne

postanowienia nie są nierozerwalnie związane z nielegalnym, nieważnym lub niewykonalnym postanowieniem), lub tego lub jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych 

Warunków i/lub Umowy w jakiejkolwiek innej jurysdykcji; i

b. Strony dołożą uzasadnionych starań, aby negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia go jednym lub większą liczbą postanowień, które nie są nielegalne, nieważne lub 

niemożliwe do wyegzekwowania i które w jak najmniejszym stopniu różnią się od zastępowanego postanowienia, zawsze uwzględniając treść i cel niniejszych Ogólnych 

Warunków i/lub Umowy, stosownie do przypadku.

17.3. Wynajmujący może, za pisemnym powiadomieniem Najemcy, scedować, przenieść lub w inny sposób zbyć dowolne ze swoich praw lub obowiązków wynikających z dowolnej 

Umowy na rzecz dowolnego z jego podmiotów stowarzyszonych, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę. 

18. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

18.1. Niniejsze Ogólne Warunki i wszelkie Umowy będą podlegać wyłącznie prawu holenderskiemu i będą interpretowane zgodnie 

       z nim. 

18.2. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Niniejszy artykuł 18.2 służy wyłącznie na korzyść Wynajmującego, tak że 

Wynajmującemu nigdy nie będzie uniemożliwione podjęcie postępowania dotyczącego sporu w jakichkolwiek innych sądach właściwych. 


