OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU
z 21.02.2018
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu (dalej jako
„OWU”) regulują wszystkie istotne elementy Najmu Sprzętu pomiędzy Eidotech a Klientem i stanowią one integralną część Umowy Najmu zawartej
pomiędzy Eidotech a Klientem, chyba że Strony wyraźnie wyłączyły zastosowanie niniejszych
OWU lub ich poszczególnych postanowień, bądź
też wyraźnie zmienią poszczególne postanowienia
niniejszych OWU w Umowie Najmu.
Niniejsze OWU wraz z Umową Najmu stanowią podstawę stosunku najmu pomiędzy Eidotech
a Klientem. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze
OWU nie mają zastosowania do konsumentów.
Żadne inne postanowienia, dokumenty ani oświadczenia nie stanowią podstawy do powstania stosunku prawnego (ani jego części) pomiędzy Stronami, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej
w Umowie Najmu.
Dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie ogólne warunki umów, regulaminy, wzorce umów, stosowane przez
Klienta w jego działalności lub przez osoby trzecie nie mają zastosowania do stosunku prawnego
pomiędzy Eidotech a Klientem.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy Najmu a niniejszymi OWU wiążąca
będzie treść Umowy Najmu, z wyłączeniem niniejszych OWU.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), niniejsze
OWU mają zastosowanie do każdego Klienta.

II. DEFINICJE
O ile w niniejszych OWU wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszych
OWU mają następujące znaczenie:
•
„Dokument Przewozowy” – oznacza dokument, na
podstawie którego następuje wydanie Sprzętu Klientowi dla potrzeb Najmu, podpisany przez Klienta lub
osobę/przewoźnika wyznaczonego przez Klienta.
•
„Dokument Zwrotu” – oznacza dokument dotyczący zwrotu Sprzętu przez Klienta na rzecz Eidotech, zatwierdzony i podpisany przez Eidotech lub
przewoźnika wyznaczonego przez Eidotech, także
w formie odpowiedniego dokumentu przewozowego;
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„Eidotech” – oznacza Eidotech Polska spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 15/17,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
pod numerem KRS 0000311923, NIP 8992649267;
„Informacje Poufne” – oznaczają fakt negocjowania Umowy Najmu i jej podpisania oraz wszelkie
informacje o charakterze technicznym, finansowym,
handlowym lub poufnym dotyczące Stron oraz
warunków Umowy Najmu, w tym korespondencję
dotyczącą Umowy Najmu, ujawnione przez jedną ze
Stron drugiej Stronie bezpośrednio lub pośrednio,
przed lub po podpisaniu Umowy Najmu;
„Klient” – oznacza każdą osobę, jednostkę, instytucję i każdy podmiot będący stroną Umowy Najmy,
w tym w szczególności jednoosobową działalność
gospodarczą, spółkę osobową, spółkę kapitałową lub
inny podmiot prawny utworzony zgodnie z prawem
prywatnym lub publicznym, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
„Miejsce Najmu” – oznacza siedzibę Klienta lub inne
miejsce wskazane w Umowie Najmu, gdzie Klient
będzie korzystać ze Sprzętu;
„Najem” – oznacza prawo Klienta do korzystania ze
Sprzętu przez Okres Najmu w zamian za zapłatę na
rzecz Eidotech uzgodnionego czynszu określonego
w Umowie Najmu;
„Okres Najmu” – oznacza okres od dnia wydania
Sprzętu Klientowi (przeniesienie odpowiedzialności) w celu odpłatnego korzystania do dnia zwrotu
Sprzętu Eidotech, jak opisano w sposób szczegółowy
w punkcie III niniejszych OWU;
„Siła Wyższa” – oznacza okoliczności lub zdarzenia, na które Strona, której dotyczą, nie ma wpływu
i które powstały bez jej winy lub zaniedbania,
i którym Strona ta nie mogła zapobiec pomimo dochowania należytej staranności. Siła Wyższa obejmuje w szczególności (ale nie wyłącznie):
a) wojnę, inwazję, akty terroru, wojnę domową, rebelię, rewolucję, powstanie, zbrojny lub inny zamach
stanu, konfiskatę lub wywłaszczenie przez organ
rządowy lub inny właściwy organ władz;
b) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inną klęskę
żywiołową, w tym między innymi, warunki pogodowe
takie jak huragany, burze śnieżne – niezależnie od
stopnia ich dotkliwości;
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c) strajki na poziomie krajowym lub spory zbiorowe na poziomie krajowym, bądź strajki albo spory
zbiorowe z udziałem pracowników niezatrudnionych
przez Stronę dotkniętą działaniem Siły Wyższej, jej
podwykonawców lub dostawców, a które są istotne
dla wykonywania Umowy Najmu.
„Sprzęt” – oznacza urządzenia multimedialne oraz
inne urządzenia i rzeczy ruchome, używane do organizacji wystaw artystycznych oraz innych imprez
wraz z kompletnymi akcesoriami, częściami zamiennymi, instrukcjami obsługi i wskazówkami, będące
przedmiotem Umowy Najmu;
„Strony” – oznaczają Eidotech i danego Klienta,
będących stronami Umowy Najmu;
„Umowa Najmu” – oznacza umowę najmu zawartą
pomiędzy Eidotech jako wynajmującym a Klientem
jako najemcą, w oparciu o (i) niewiążące warunki
najmu zaproponowane przez Eidotech, następnie
zaakceptowane przez Klienta i ostatecznie potwierdzone przez Eidotech, (ii) wszystkie zamówienia
Klienta zaakceptowane i zatwierdzone przez Eidotech, lub (iii) uzgodnienia Stron dokonane na piśmie
lub drogą elektroniczną (mail), w szczególności dokument umowy najmu obejmujący:
a) dane Klienta i przedstawicieli Klienta odpowiedzialnych za wykonanie Umowy Najmu;
b) rodzaj i ilość Sprzętu;
c) planowany Okres Najmu;
d) kwotę i datę płatności czynszu z tytułu Najmu
podaną jako wartość netto;
e) Miejsce Najmu;
f) wartość ubezpieczeniową poszczególnych części składowych Sprzętu;
g) pisemne oświadczenie Klienta o przyjęciu do
wiadomości niniejszych OWU.
Dla uniknięcia wątpliwości, zaakceptowane przez
obie Strony warunki umowy najmu, potwierdzenia zamówień, dokumenty dostawy, oraz dokument
umowy najmu, podpisany i zatwierdzony przez
pełnomocników Eidotech, stanowią ważną Umowę
Najmu wiążącą obu dla Stron.

III. WYDANIE I ZWROT SPRZĘTU
1.

2.
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Wydanie i zwrot Sprzętu następują w Miejscu Najmu
lub innym miejscu uzgodnionym pomiędzy Stronami,
na podstawie odpowiednio Dokumentu Przewozowego lub Dokumentu Zwrotu.
O ile nie stwierdzono inaczej, Sprzęt zostanie

3.

4.

5.

6.

7.

dostarczony i zwrócony na koszt Klienta. Eidotech
zorganizuje dostawę w porozumieniu z Klientem.
Klient sprawdzi kompletność Sprzętu i jego stan
techniczny oraz zgłosi Eidotech potencjalne wady
Sprzętu niezwłocznie po jego otrzymaniu, przy
czym nie później niż w terminie trzech (3) dni od
dnia odbioru Sprzętu przez Klienta, stwierdzonego
datą podpisania przez Klienta Dokumentu Przewozu.
W razie nie zgłoszenia przez Klienta uwag do Sprzętu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony uznają, że poprzez podpisanie Dokumentu Przewozowego Klient potwierdził, że Sprzęt
jest kompletny, w dobrym stanie technicznym i zdatny do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz, że Klientowi znane są zasady korzystania ze
Sprzętu oraz, że posiada on wiedzę niezbędną do
jego należytego użytkowania.
Jeżeli Klient zgłosił wady Sprzętu niezwłocznie,
nie później niż w terminie, o którym mowa w ust.
3 powyżej, to zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia punktu VIII niniejszych OWU.
Jeśli Klient nie zgłosi wady niezwłocznie, w każdym
przypadku nie później niż w terminie zakreślonym
w ust. 3 powyżej, nie będzie uprawiony do obniżenia
kwoty czynszu za Najem, ani wykonania prawa zatrzymania – niezależnie od tego, czy na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów, takie prawo
mu przysługuje.
Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę w Sprzęcie lub majątku i aktywach osób trzecich, która wynika z zawinionego przez Klienta zaniechania powiadomienia lub opóźnienia w powiadomieniu Eidotech
o wadzie Sprzętu.
Przeniesienie odpowiedzialności za wynajmowany
Sprzęt z Eidotech na Klienta zależy od rodzaju dostawy i nastąpi według poniższych zasad:
a) Ex-works/odbiór i zwrot przez Klienta bezpośrednio z/do magazynu Eidotech: Klient przejmuje odpowiedzialność za Sprzęt od chwili przekazania Sprzętu Klientowi lub osobie/przewoźnikowi
wyznaczonej/wyznaczonemu przez Klienta w miejscu odbioru (magazyn Eidotech). Poczynając od tej
chwili Klient ponosi całe ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu. Przejście odpowiedzialności zostanie potwierdzone podpisaniem Dokumentu Przewozowego. Analogicznie, zwrot Sprzętu uznaje się
za dokonany w chwili podpisania Dokumentu Zwrotu przez należycie umocowanego przedstawiciela
Eidotech w magazynie Eidotech;
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b) dostawy przez Eidotech do uzgodnionego miejsca docelowego: Klient przejmuje odpowiedzialność
za całość Sprzętu od chwili doręczenia Sprzętu do
uzgodnionego miejsca dostawy. Poczynając od tej
chwili Klient ponosi całe ryzyko utraty lub uszkodzenia Sprzętu. Przejście odpowiedzialności zostanie potwierdzone podpisaniem Dokumentu Przewozowego. Analogicznie zwrot Sprzętu uznaje się za
dokonany i odpowiedzialność za Sprzęt przechodzi
na Eidotech w chwili podpisania Dokumentu Zwrotu przez należycie umocowanego przedstawiciela
Eidotech;
c) Dostawa towarów do przewoźnika wyznaczonego przez Klienta: Klient przejmuje odpowiedzialność
za całość Sprzętu od chwili wydania Sprzętu przewoźnikowi wyznaczonemu przez Klienta (zwykle
na granicy celnej – terminal lotniczy). Poczynając
od tej chwili Klient ponosi całe ryzyko utraty lub
uszkodzenia Sprzętu. Przejście odpowiedzialności zostanie potwierdzone podpisaniem Dokumentu
Przewozowego. Analogicznie zwrot Sprzętu uznaje
się za dokonany po wydaniu Sprzętu przewoźnikowi wyznaczonemu przez Eidotech oraz podpisaniu
Dokumentu Zwrotu przez należycie umocowanego
przedstawiciela Eidotech.
8. Daty dostawy i zwrotu Sprzętu wskazane w dokumencie umowy najmu sporządzonym przez Eidotech
stanowiącym część Umowy Najmu określają dokładny Okres Najmu.
9. Od chwili wydania Sprzętu Klientowi, co zostanie
stwierdzone Dokumentem Przewozowym, do dnia
jego zwrotu Eidotech, co zostanie stwierdzone Dokumentem Zwrotu, ryzyko utraty lub uszkodzenia
Sprzętu przechodzi na Klienta.
10. Jeśli opóźnienie w dostarczeniu Sprzętu nastąpi
z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas
ryzyko przechodzi na Klienta z chwilą powiadomienia Klienta przez przewoźnika o możliwości wydaniu
Sprzętu.
11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność względem Eidotech za szkody poniesione przez Eidotech w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy Najmu, w szczególności Klient zobowiązany
jest pokryć wszelkie poniesione przez Eidotech koszty z tytułu utraty, kradzieży lub uszkodzenia Sprzętu. Odpowiedzialność Eidotech względem Klienta
za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z używania Sprzętu zostaje wyłączona w granicach
maksymalnie prawem dopuszczonych.
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IV. PRZYDATNOŚĆ ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, NORMALNE ZUŻYCIE
1.
2.

3.

4.

Sprzęt zostaje Klientowi przekazany w stanie odpowiednim do umówionego użytku.
Od chwili wydania Sprzętu do chwili jego należytego zwrotu Klient ma prawny obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa Sprzętu.
Klient zobowiązuje się zwrócić Sprzęt w niepogorszonym stanie (z zastrzeżeniem normalnego
zużycia).
Klient, z wykorzystaniem swoich odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, jest zobowiązany
do konserwacji Sprzętu, w zakresie niezbędnym do
utrzymania Sprzętu w niepogorszonym stanie, uzgodnionym przez Strony w Umowie Najmu, w tym
w niniejszych OWU, instrukcjach lub innych pisemnych lub ustnych wytycznych przekazanych przez
Eidotech.

V. UŻYWANIE SPRZĘTU,
OGRANICZENIA W UŻYWANIU
1.

2.

3.

4.

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sprzętu
w Miejscu Najmu. W przypadku zmiany Miejsca
Najmu, spowodowanej okolicznościami, na które
Klient nie ma wpływu lub Siłą Wyższą, Klient jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
Eidotech o tym fakcie.
Klient będzie korzystał ze Sprzętu z należytą
starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem,
właściwościami i instrukcjami obsługi, instrukcjami postępowania ze Sprzętem oraz wytycznymi
Eidotech i producenta (o ile zostały przekazane lub
udostępnione). Klient musi starannie obchodzić się
z urządzeniami, zapewniać właściwe funkcjonowanie Sprzętu i niezwłocznie powiadamiać Eidotech
o stwierdzonym nieprawidłowym funkcjonowaniu
Sprzętu.
Klientowi nie wolno, bez wyraźnej pisemnej zgody
Eidotech, korzystać ze Sprzętu w celu innym niż
przewidziano w Umowie Najmu, w tym w niniejszych
OWU, w szczególności, nie wolno mu korzystać ze
Sprzętu w celach komercyjnych innych niż określono
w Umowie Najmu.
Klient zobowiązany jest do ochrony Sprzętu przed
utratą lub uszkodzeniem. W przypadku utraty
lub uszkodzenia Sprzętu Klient niezwłocznie, ale
nie później niż w terminie 24 godzin od momentu
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5.

6.

7.
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uszkodzenia lub utraty Sprzętu, poinformuje o tym
Eidotech. W przypadku utraty Sprzętu w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa Klient jest
zobowiązany zgłosić takie zdarzenie właściwym
władzom, w szczególności lokalnej policji.
Klient może powierzyć obsługę Sprzętu tylko
osobom mającym właściwą znajomość jego funkcjonowania i obsługi. Klient musi zapewnić należytą
instalację Sprzętu i właściwe postępowanie ze
Sprzętem, zgodne z instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez Eidotech oraz zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto, Klient jest zobowiązany
podłączać Sprzęt jedynie do bezpiecznej i stabilnej sieci energetycznej. Zakazuje się eksploatacji
sprzętu nieprzerwanie przez całą dobę, przez 7 dni
w tygodniu bez wyraźnego pozwolenia Eidotech, jak
również eksploatacji Sprzętu w sposób niezgodny
z instrukcją producenta (np. w warunkach zbyt
wysokiej lub niskiej temperatury, wilgotności, zapylenia, oparów, zadymienia lub warunkach niedrożnej
wentylacji, itp.).
Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie niezawodnego i odpowiedniego środowiska technicznego dla
zasilania Sprzętu, w tym między innymi odpowiedniej instalacji elektrycznej. Środowisko techniczne
musi odpowiadać obowiązującym przepisom i normom dla tego typu środowiska technicznego oraz
spełniać wymogi producentów Sprzętu. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu wskutek niewłaściwego, niestabilnego lub w
inny sposób wadliwego środowiska technicznego,
w którym umieszcza Sprzęt, w szczególności wadliwej instalacji elektrycznej.
Standardowe warunki Umowy Najmu dozwalają na
wykorzystanie Sprzętu wyłącznie podczas godzin
otwarcia Miejsca Najmu (ogłaszanych na stronie internetowej Miejsca Najmu), przy czym w żadnym razie Sprzęt nie powinien być używany dłużej niż przez
11 godzin dziennie. Wszelkie przedłużone korzystanie
ze Sprzętu, w szczególności przez całą dobę i przez
cały tydzień – uznaje się za niestandardowe i jest
ono zabronione dla następujących rodzajów Sprzętu: większość projektorów multimedialnych, projektory do wyświetlania filmów i slajdów, odtwarzacze
płyt DVD i odtwarzacze płyt Blu-ray. Planowane
wykorzystanie tego rodzaju Sprzętu poza godzinami otwarcia Miejsca Najmu wymaga wyraźnej zgody
Eidotech (która zostanie udzielona w formie maila
lub zawarta w ofercie/Umowie Najmu). Eidotech

zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych
opłat, jeśli tego rodzaju Sprzęt multimedialny będzie
w trybie „WŁĄCZONY” poza godzinami otwarcia
Miejsca Najmu lub dłużej niż uzgodniono, do maksymalnej wysokości trzykrotności czynszu za dany
element Sprzętu (w przypadku używania przez całą
dobę, przez 7 dni w tygodniu). Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu spowodowane
przedłużonym użyciem.
8. Przedłużone użycie dowolnego rodzaju urządzeń
musi być uzgodnione z Eidotech. Eidotech może pobierać dodatkowe opłaty w przypadku przedłużonego używania Sprzętu bez takiego uzgodnienia.
9. Klient jest zobowiązany do monitorowania zużycia Sprzętu oraz w miarę potrzeby – do wymiany
i konserwacji materiałów eksploatacyjnych takich
jak lampy w projektorach multimedialnych i analogowych na własny koszt. Wymianę i konserwację
przeprowadzać powinien wykwalifikowany personel
Klienta zgodnie z harmonogramem i instrukcjami
Eidotech i producentów, oraz zgodnie z instrukcjami
i rekomendacjami udostępnionymi Klientowi.
10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 powyżej Klient
nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Eidotech
dokonywać żadnych zmian w Sprzęcie, a w szczególności instalować dodatkowego lub zastępczego
sprzętu lub oprogramowania. Jeśli w Sprzęcie dokonane zostaną zmiany bez uprzedniej pisemnej zgody
Eidotech, wówczas Klient zapłaci Eidotech kwotę
równą wartości zmienionej części Sprzętu według
wartości podanej Klientowi dla celów ubezpieczenia.
11. Jeśli usługi dotyczące Sprzętu wykonywane przez
Eidotech wymagają dodatkowych kosztów, które
nie są objęte Umową Najmu (np. koszty związane
z przygotowaniem cyfrowych plików i nieprzewidziane dodatkowe opłaty związane z dostawą),
Eidotech, przekazując z góry oszacowanie przewidywanych dodatkowych kosztów, będzie uprawniony
do udokumentowania takich dodatkowych kosztów
i wystawienia na nie faktury Klientowi.
12. Eidotech jest uprawniony w każdym czasie do monitorowania stanu i sposobu wykorzystania Sprzętu
w Miejscu Najmu, a Klient jest zobowiązany umożliwić Eidotech kontrolę bieżącego stanu Sprzętu.
13. Eidotech ma prawo rozwiązać Umowę Najmu i żądać
zwrotu Sprzętu przed upływem Okresu Najmu
z ważnych przyczyn, w tym między innymi z powodu:
(i) istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej
Klienta; (ii) wystawiania przez Klienta czeków bez
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pokrycia; (iii) wszczęcia postępowania windykacyjnego względem Klienta, (iv) niewystarczającej dbałości o Sprzęt; oraz (v) nienależytego lub niezgodnego
z prawem wykorzystania Sprzętu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się zwrócić Sprzęt przed upływem Okresu Najmu, natychmiast na każde wezwanie Eidotech. Klient otrzyma wówczas od Eidotech
zwrot części czynszu zapłaconego przez Klienta za
niewykorzystany przez Klienta Okres Najmu.
14. Jeśli korzystanie ze Sprzętu obejmuje także korzystanie z oprogramowania, wówczas oprogramowanie
będzie użytkowane zgodnie z warunkami licencji
określonymi przez licencjodawcę. Eidotech nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi przez użytkowane przez niego oprogramowanie,
w szczególności w przypadku, gdy oprogramowanie
użytkowane jest z naruszeniem warunków licencji.
15. Klient nie ma prawa do podnajmu Sprzętu ani płatnego lub bezpłatnego udostępniania Sprzętu osobie
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Eidotech.

VI. POZAUMOWNE KORZYSTANIE
ZE SPRZĘTU
1.

2.

3.
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Korzystanie ze Sprzętu bez uprzedniej, wyraźnej
i pisemnej zgody Eidotech po wygaśnięciu Okresu
Najmu określonego w Umowie Najmu lub po rozwiązaniu Umowy Najmu nie może w żadnym razie
być uznane za przedłużenie/odnowienie Umowy Najmu.
Jeśli w powyższych przypadkach Sprzęt nie zostanie niezwłocznie zwrócony, wówczas Eidotech
będzie uprawniony do naliczenia kary umownej
równej 150% dziennej stawki czynszu za Najem za
każdy dzień pozaumownego korzystania ze Sprzętu do dnia jego zwrotu. Niezależnie od takiej kary
umownej, jeśli Klient nie zwróci Sprzętu w terminie 2 (dwóch) tygodni, pomimo otrzymania żądania
Eidotech w tym przedmiocie, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Eidotech dodatkowej kary
umownej równej wartości ubezpieczeniowej Sprzętu. W każdym przypadku Klient będzie także zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez
Eidotech w celu odzyskania posiadania Sprzętu,
łącznie z kosztami windykacji. Ryzyko uszkodzenia
lub utraty Sprzętu spoczywa na Kliencie do czasu
odzyskania posiadania Sprzętu przez Eidotech.
Eidotech zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przekraczającego kary umowne wskazane

powyżej. Eidotech zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami pozaumownego korzystania ze Sprzętu, w tym w szczególności
kosztami zakupu lub podnajmu sprzętu od innego
podmiotu w celu zapewnienia go dla potrzeb innego
projektu lub kosztami ekspresowych dostaw Sprzętu
lub nowych rezerwacji sprzętu za granicą z powodu
spóźnionego zwrotu Sprzętu przez Klienta.

VII. UBEZPIECZENIE
1.

2.

3.

4.

Klient na własny koszt zawrze, utrzyma w mocy,
w całym Okresie Najmu i opłaci w terminie ubezpieczenie Sprzętu od wszelkich rodzajów ryzyka,
w kwocie równej pełnej wartości ubezpieczenia
Sprzętu określonej w Umowie Najmu. Takie ubezpieczenie w szczególności pokryje wszelką utratę,
kradzież, ogólne zniszczenie, szkodę wskutek wandalizmu, zniszczenia lub szkodę spowodowaną przez
siły natury lub Siłę Wyższą w odniesieniu do Sprzętu.
O ile nie przewidziano inaczej, w przypadku utraty
lub uszkodzenia Sprzętu Klient jest zobowiązany
do wypłaty na rzecz Eidotech kary umownej równej
pełnej wartości ubezpieczeniowej utraconego lub
uszkodzonego Sprzętu wskazanej w Umowie Najmu
niezwłocznie po wystawieniu przez Eidotech faktury,
niezależnie od działania lub zaniechania towarzystwa ubezpieczeniowego, w szczególności w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania przez
ubezpieczyciela na rzecz Klienta. Jeśli Klient opóźni
się z zapłatą kary umownej za utracony lub uszkodzony Sprzęt, Eidotech zastrzega sobie prawo do
pobierania dodatkowego czynszu do czasu zapłaty
w całości kary umownej za utracony lub uszkodzony
Sprzęt. Ponadto, Eidotech zastrzega sobie prawo
do żądania odszkodowania przewyższającego karę
umowną, o której mowa w niniejszym ust. 2
Eidotech zastrzega sobie prawo do żądania, aby
Klient przekazał Eidotech polisę ubezpieczeniową
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, dowód zapłaty
składek ubezpieczeniowych oraz oświadczenie
Klienta, zaakceptowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, o cesji praw wynikających z umowy
ubezpieczenia na Eidotech, z żądaniem wypłaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela za szkody
spowodowane w Sprzęcie bezpośrednio na rzecz
Eidotech. Klient bezzwłocznie poinformuje Eidotech
o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu.
Jeśli Okres Najmu zostanie przedłużony z dowolnej
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przyczyny poza okres przewidziany przez Strony
w Umowie Najmu, wówczas Klient utrzyma w mocy
ubezpieczenie na istniejących warunkach przez cały
okres, podczas którego Sprzęt będzie w posiadaniu
Klienta.

VIII. USTERKI I ZASTĄPIENIE
NIESPRAWNEGO SPRZĘTU
1.

2.

3.

4.

5.
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Eidotech przekaże Sprzęt Klientowi bez żadnych
wad lub uszkodzeń, które uniemożliwiałyby korzystanie ze Sprzętu w celu uzgodnionym przez Strony
w Umowie Najmu.
Klient zgłosi na adres mailowy Eidotech podany
w Umowie Najmu wszelkie wady lub nieprawidłowości, które stanowią zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Sprzętu podczas Okresu Najmu
oraz jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
niezwłocznie ale nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia od stwierdzenia wady lub nieprawidłowości. Klient ponosi odpowiedzialność za opóźnienie
w powiadomieniu Eidotech o wadzie lub nieprawidłowości oraz za szkodę wynikłą z tego tytułu.
Jeśli Klient nie zgłosi niezwłocznie wady lub nieprawidłowości, wówczas na tej podstawie nie będzie
uprawniony do żądania obniżenia kwoty czynszu
za Najem ani wykonania prawa zatrzymania –
niezależnie od tego, czy na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów, takie prawo mu przysługuje.
Sprzęt wydany Klientowi zawsze jest uprzednio
sprawdzony przez Eidotech i jest w dobrym stanie,
lecz nigdy nie można wykluczyć jego awarii. Dlatego też Eidotech w każdym przypadku rekomenduje,
a w niektórych sytuacjach wymaga wynajmu sprzętu
zapasowego, aby zapobiec przerwie w wystawie, na
potrzeby której Sprzęt jest wynajmowany, w szczególności w przypadku wystaw, które mają miejsce
poza terenem Polski, ze względu na dłuższy czas
i wyższe koszty potencjalnego dostarczenia sprzętu
zastępczego. To samo ma zastosowanie do imprez
o szczególnym znaczeniu/lub krótkoterminowych
(festiwale, targi sztuki).
W przypadku nieprawidłowego działania Sprzętu
Eidotech będzie służyć pomocą Klientowi przy ustaleniu charakteru i przyczyn wadliwego działania.
Klient jest zobowiązany do przekazania Eidotech
wszelkich szczegółów na temat wadliwego działania,
łącznie z dokumentacją fotograficzną i/lub wideo, do

6.

7.

8.

9.

udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wadliwego działania oraz przeprowadzenia testów rekomendowanych przez Eidotech. Testy takie mogą być
przeprowadzone w imieniu Klienta wyłącznie przez
osoby mające właściwe kwalifikacje i wiedzę na temat funkcjonowania i obsługi Sprzętu.
W przypadku awarii lub wadliwego działania Sprzętu
spowodowanych przyczynami nieleżącymi po stronie Klienta, Eidotech udostępni Klientowi zastępczy
sprzęt odpowiadający pod względem parametrów
technicznych wadliwemu Sprzętowi. Eidotech przekaże zastępczy sprzęt przy zastosowaniu zwykłej
przesyłki, a nie przesyłki ekspresowej. Eidotech wystawi Klientowi fakturę za wszelkie dodatkowe usługi
(takie jak przesyłka ekspresowa lub podwyższenie
standardu Sprzętu). Eidotech zastrzega sobie prawo
do dalszego zbadania wadliwego działania po zwrocie wadliwego Sprzętu lub jego części do serwisu
Eidotech.
Jeśli przyczyna wadliwego działania leży po stronie
Klienta (i przyczyną nie jest zwykłe zużycie Sprzętu), wówczas Eidotech może żądać zwrotu kosztów
naprawy/zniszczenia Sprzętu, dodatkowej dostawy
lub dodatkowego czynszu z tytułu najmu sprzętu
zastępczego na takich samych warunkach jak Najem Sprzętu, zgodnie z ust. 9 poniżej. Niezależnie
od powyższego i innych roszczeń Eidotech wynikających z niniejszych OWU i obowiązującego prawa,
Eidotech może także żądać zwrotu kosztów
sprawdzenia Sprzętu i jego dodatkowej dostawy, jeśli okaże się, że twierdzenie Klienta co do przyczyn
wadliwego działania Sprzętu było nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd.
Przyczyny wadliwego działania leżące po stronie
Klienta obejmują w szczególności: uszkodzenie fizyczne, nieprawidłowe obchodzenie się, nieprawidłową
instalację, wadliwą, niezabezpieczoną lub niestabilną sieć elektroenergetyczną, używanie Sprzętu
przez całą dobę, przez 7 (siedem) dni w tygodniu
bez wyraźnego pozwolenia od Eidotech, używanie Sprzętu niezgodne z instrukcją producenta (np.
w warunkach zbyt wysokiej lub niskiej temperatury,
wilgotności, zapylenia, oparów, zadymienia, lub
warunkach niedrożnej wentylacji, itp.).
Jeśli w związku z awarią lub wadliwym działaniem
Sprzętu spowodowanym przyczynami leżącymi po
stronie Klienta, dostarczony zostanie Klientowi
sprzęt zastępczy, wówczas Eidotech przysługuje od
Klienta czynsz za taki sprzęt zastępczy na takich
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10.

11.

12.

13.

14.

samych warunkach jak w przypadku Najmu Sprzętu. Czynsz za sprzęt zastępczy przysługuje Eidotech niezależnie od czynszu za Najem, określonego
w Umowie Najmu. Wszystkie dodatkowe koszty
transportu lub koszty dostawy ponosi Klient.
Klient nie ma prawa do dokonywania naprawy lub modyfikacji Sprzętu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej
zgody Eidotech. Jeśli Sprzęt zostanie naprawiony lub zmodyfikowany bez uprzedniej wyraźnej
pisemnej zgody Eidotech, wówczas Eidotech może
zażądać zapłaty przez Klienta kary umownej w kwocie równej wartości ubezpieczeniowej Sprzętu (lub
jego danej części składowej) oraz zwrotu kosztów
przywrócenia go do stanu poprzedniego, przy czym
będzie to bez uszczerbku dla prawa Eidotech do
dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikającą
z takiego działania Klienta, przekraczającego kwotę
kary umownej.
W rzadkich przypadkach, gdy naprawa musi zostać
podjęta w Miejscu Najmu i pod nadzorem Klienta
(w każdym przypadku za pisemną zgodą Eidotech),
musi ona zostać wykonywana przez pracowników
autoryzowanego serwisu, zaakceptowanego przez
producenta lub Eidotech. Klient zobowiązany jest do
uzyskania od Eidotech uprzedniego zatwierdzenia
kosztów, sposobu i zasad takich napraw. Zatwierdzenie może być przesłane przez Eidotech pocztą
e-mail.
W przypadku wadliwego działania Sprzętu (lub jego
danej części składowej) w Okresie Najmu, Eidotech
albo dostarczy zastępczy odpowiednik albo odstąpi
od tej części Umowy Najmu lub rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym tę część Umowy Najmu,
która dotyczy wadliwego Sprzętu (lub jego części
składowej). W tym drugim przypadku Eidotech zwróci Klientowi równowartość zapłaconego czynszu
za wadliwy Sprzęt (lub jego daną część składową), za
czas Okresu Najmu, podczas którego Klient nie mógł
korzystać z tego wadliwego Sprzętu (lub jego danej
części składowej).
Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Klientowi, wyraźnie przewidzianych niniejszym OWU lub
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Eidotech w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta wskutek przestoju spowodowanego wadliwym działaniem
Sprzętu lub związaną z takim przestojem.
Korespondencja dotycząca kwestii wskazanych
w niniejszym punkcie VIII będzie przesyłana pocz-
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tą elektroniczną. Jeśli jakieś istotne decyzje lub
oświadczenia zostaną podjęte lub złożone podczas
rozmowy telefonicznej, wówczas dla ich ważności
przedstawiciel Eidotech prześle mailem ich podsumowanie.
15. Postanowienia niniejszych OWU mające zastosowanie do Sprzętu stosują się także odpowiednio do
sprzętu zastępczego/zapasowego, o którym mowa
w niniejszym punkcie VIII.
16. W zakresie maksymalnie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłącza się wszelkie roszczenia
Klienta dotyczące wadliwego Sprzętu poza tymi,
które przewidziano w niniejszych OWU.

IX. ZWROT USZKODZONEGO SPRZĘTU
1.

2.

3.

4.

Eidotech zastrzega, że jeśli stwierdzi, że stan zwróconego Sprzętu nie jest zgodny z warunkami Umowy
Najmu (w szczególności wychodzi poza zwykłe zużycie Sprzętu), wówczas będzie mieć prawo do obciążenia Klienta kosztem jego naprawy na podstawie
protokołu uszkodzenia oraz wewnętrznej wyceny kosztów naprawy przygotowanej przez Eidotech, która
będzie ostateczna i wiążąca dla Klienta.
W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zwrotu
Sprzętu, Eidotech przekaże Klientowi wstępne wyliczenie kosztów naprawy Sprzętu oraz protokół uszkodzenia, jednak Eidotech zastrzega, że w niektórych
przypadkach wstępna ocena kosztów naprawy może
wymagać dłuższego terminu. Ostateczne wyliczenie
kosztów naprawy zostanie przedstawione Klientowi
w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia naprawy.
Klient zapłaci koszty naprawy w terminie 7 (siedmiu)
dni od otrzymania powiadomienia o ostatecznych
kosztach naprawy.
Jeśli dany Sprzęt zostanie całkowicie zniszczony
(naprawa będzie niemożliwa lub jej koszty przekroczą wartość Sprzętu), wówczas Klient zapłaci
Eidotech karę umowną w wysokości równej wartości ubezpieczeniowej takiego Sprzętu wskazanej
w Umowie Najmu. Postanowienia punktu VII ust.2
stosują się odpowiednio, w szczególności Eidotech
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.
Jeśli Klient opóźni się w zapłacie kary umownej
za całkowite lub częściowe uszkodzenie Sprzętu, Eidotech zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta czynszem dziennym (na takich samych
warunkach jak Najem Sprzętu opisanych w Umowie
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Najmu) za dany Sprzęt do czasu pełnego zapłacenia kary umownej. W szczególności Klient zapłaci
uzgodniony czynsz (na podstawie stawki dziennej
obliczonej zgodnie z Umową Najmu) za czas potencjalnej naprawy.

X. PŁATNOŚCI I ZABEZPIECZENIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wszystkie kwoty należne na rzecz Eidotech przedstawione w ofercie, przyjęciu oferty, Umowie Najmu
lub innym dokumencie są podane w euro, chyba że
Eidotech i Klient uzgodnią inaczej na piśmie. Kwoty
te nie obejmują podatków, opłat, kosztów transportu i przewozu ani podobnych opłat, które są należne
obecnie lub będą należne w przyszłości w związku
z Umową Najmu. Podatki, opłaty, koszty transportu
i przewozu lub podobne opłaty będą pobierane przez
Eidotech, jeśli zgodnie z niniejszymi OWU lub zgodnie z prawem Eidotech jest zobowiązany lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a Klient jest
zobowiązany do ich zapłaty.
Klient jest zobowiązany do zapłacenia należnych
kwot w wysokości i w terminach określonych
w Umowie Najmu i wynikających z faktur.
Wszystkich płatności na rzecz Eidotech należy
dokonywać na rachunek bankowy wskazany na fakturach. Datą wykonania płatności będzie dzień uznania rachunku bankowego Eidotech.
Jeśli Klient nie dotrzyma terminu płatności,
Eidotech ma prawo naliczyć odsetki maksymalne za
każdy dzień opóźnienia.
Obowiązek zapłaty czynszu za Najem spoczywa na
Kliencie niezależnie od tego, czy Klient faktycznie
używał Sprzętu podczas Okresu Najmu.
Eidotech może zażądać od Klienta zaliczki na poczet
czynszu za Najem lub zabezpieczenia wykonania
Umowy Najmu w formie depozytu na warunkach
określonych w Umowie Najmu. W takim przypadku
Eidotech będzie uprawniony do wstrzymania wydania Sprzętu Klientowi do czasu zapłacenia zaliczki
lub ustanowienia depozytu przez Klienta.
Eidotech może w dowolnym czasie dokonywać potrącenia od depozytu wpłaconego przez Klienta
wszelkich kwot należnych na rzecz Eidotech, wynikających z Umowy Najmu lub innych umów zawartych
pomiędzy Stronami, w tym w szczególności kwotę
wymagalnego czynszu za Najem oraz inne świadczenia, kary umowne, opłaty, dodatkowe obciążenia, odszkodowanie wraz z odsetkami za okres
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opóźnienia, oraz roszczeniami z tytułu uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty Sprzętu.
8. Jeśli Eidotech dokona potrącenia z depozytu, wówczas może zażądać od Klienta uzupełnienia depozytu do pierwotnej wysokości w terminie 3 (trzech)
dni od daty otrzymania od Eidotech informacji
o potrąceniu. Depozyt zostanie zwrócony w terminie 7 (siedmiu) dni od zwrotu Sprzętu w stanie,
który będzie niepogorszony, po dokonaniu wszelkich
rozliczeń pomiędzy Stronami związanych z Umową
Najmu. Eidotech, według swego uznania, ma prawo
do żądania w każdym czasie dodatkowego zabezpieczenia Umowy Najmu, które zostanie wpłacone
lub ustanowione przez Klienta w terminie 3 (trzech)
dni od daty takiego żądania ze strony Eidotech.
9. Niezależnie od czynszu za Najem i innych kosztów
określonych w Umowie Najmu lub niniejszych OWU,
Klient będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych,
jeśli będą mieć miejsce zdarzenia tu wskazane, w kwotach określonych w niniejszych OWU.
10. Ilekroć Umowa Najmu lub niniejsze OWU przewidują obowiązek zapłaty kary przez Klienta, będzie to
bez uszczerbku dla prawa Eidotech do uzyskania od
Klienta odszkodowania w pełnej kwocie za szkodę,
a odszkodowanie może przekraczać kwotę kary
umownej.
11. Klient nie jest uprawniony do potrącenia kwot należnych Klientowi ze strony Eidotech względem
wierzytelności Eidotech wobec Klienta wynikających
z Umowy Najmu.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EIDOTECH
1.

2.

Eidotech ponosi odpowiedzialność tylko za faktyczną i bezpośrednią szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania jego zobowiązań
wynikających z niniejszych OWU lub Umowy Najmu.
W każdym przypadku odpowiedzialność Eidotech
ograniczona jest do wysokości zapłaconego przez
Klienta czynszu za tę część niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Eidotech wynikających z niniejszych OWU lub Umowy Najmu, która
stanowi podstawę odpowiedzialności Eidotech.
Eidotech nie ponosi odpowiedzialności względem
Klienta ani żadnej osoby trzeciej za szkody pośrednie ani utracone korzyści.
Eidotech nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OWU lub Umowy
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3.

4.

5.

Najmu, jeśli zostało to spowodowane Siłą Wyższą.
Jeśli przypadek Siły Wyższej będzie trwać dłużej niż
1 (jeden) miesiąc (lub jeśli Eidotech zasadnie założy,
że opóźnienie będzie trwać dłużej niż 1 (jeden)
miesiąc), wówczas Eidotech będzie mieć prawo do
rozwiązania Umowy Najmu w całości lub w części bez ponoszenia żadnych zobowiązań względem
Klienta.
W każdym z przypadków niewykonania zobowiązań
z powodu Siły Wyższej, wykonywanie Umowy Najmu
lub jej części przez Eidotech zostanie zawieszone na
czas trwania Siły Wyższej, bez ponoszenia przez Eidotech zobowiązań lub odpowiedzialności względem
Klienta z tytułu szkody wynikającej z powyższego.
Eidotech nie ponosi odpowiedzialności za działania
i zaniechania osoby, która zostanie zatrudniona jako
podwykonawca dla potrzeb konkretnego zlecenia
na rzecz Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo
wykonać swoje prawa bezpośrednio względem takiego podwykonawcy.
Postanowienia niniejszego punktu XI będą także
stosować się odpowiednio do odpowiedzialności
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dodatkowych usług świadczonych na rzecz
Klienta w związku z wykonywaniem Umowy Najmu.

XIII. OKRES NAJMU ORAZ
ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU
1.

2.

3.

XII. PRAWA OSÓB TRZECICH
1.

2.

Klient zapewnia, że zawarcie i wykonanie Umowy Najmu nie będzie mieć wpływu na prawa osób trzecich,
w szczególności prawa autorskie lub prawa licencyjne do utworów zarejestrowanych na Sprzęcie,
a Eidotech nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takich praw przez Klienta.
Jeśli w wyniku korzystania ze Sprzętu przez Klienta, przeciwko Eidotech zostaną wysunięte roszczenia związane z naruszaniem praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich lub praw licencyjnych, wówczas Klient zwolni Eidotech z obowiązku
świadczenia z tytułu tych roszczeń, zgłoszonych
przeciwko Eidotech, przystąpi do postępowania,
w tym postępowania sądowego związanego z takimi roszczeniami oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Eidotech w związku z obroną przed
takimi roszczeniami, w tym opłaty sądowe i koszty
doradztwa prawnego związanego z postępowaniem.
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4.

Umowa Najmu jest wiążąca od dnia jej zawarcia
(złożenia zgodnych oświadczeń woli obu Stron)
do dnia wygaśnięcia Okresu Najmu lub dnia jej rozwiązania.
Umowę Najmu można wypowiedzieć wcześniej
z ważnych przyczyn, na warunkach określonych
w niniejszych OWU lub w Umowie Najmu.
Eidotech ma prawo rozwiązać Umowę Najmu ze
skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
a) Klient zalega z zapłatą kwot należnych z tytułu
Umowy Najmu przez okres co najmniej 7 (siedmiu)
dni,
b) Klient nie ustanowi w zakreślonych terminach
zabezpieczenia wykonania Umowy Najmu, w tym
w szczególności depozytu lub nie zapłaci zaliczki
przewidzianej w Umowie Najmu,
c) Klient nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której
mowa w punkcie VII niniejszych OWU,
d) Klient korzysta ze Sprzętu w sposób niezgodny
ze sposobem opisanym w Umowie Najmu lub niniej
szych OWU, lub w sposób niezgodny z jego zastosowaniem, co obejmuje w szczególności narażenie
Sprzętu na utratę lub uszkodzenie, podnajem lub
udostępnienie Sprzętu osobie trzeciej oraz zmianę
Miejsca Najmu bez uprzedniej zgody Eidotech,
e) w przypadku ryzyka niewypłacalności Klienta,
złożenia wniosku o wykreślenie Klienta z właściwego rejestru, jak również podęcia uchwały w sprawie rozwiązania Klienta (będącego spółką) i otwarcia
jego likwidacji lub jeśli u Klienta powołany zostanie
syndyk.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy
Najmu przez Klienta, przed rozpoczęciem Okresu
Najmu, niezależnie od przyczyny, Eidotech może
obciążyć Klienta karami umownymi w następującej
wysokości:
a) 30% czynszu za Najem za cały Okres Najmu,
jeśli Umowa Najmu zostanie rozwiązania w terminie
30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem Okresu Najmu wskazanego w Umowie Najmu;
b) 40% czynszu za Najem za cały Okres Najmu,
jeśli Umowa Najmu zostanie rozwiązania w terminie
14 (czternastu) dni przed rozpoczęciem Okresu Najmu wskazanego w Umowie Najmu;
c) 50% czynszu za Najem za cały Okres Najmu,
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5.

6.

jeśli Umowa Najmu zostanie rozwiązania w terminie 8 (ośmiu) dni przed rozpoczęciem Okresu Najmu
wskazanego w Umowie Najmu;
d) 100% czynszu za Najem za cały Okres Najmu,
jeśli Umowa Najmu zostanie rozwiązania w terminie
7 (siedmiu) lub mniej dni przed rozpoczęciem Okresu
Najmu wskazanego w Umowie Najmu.
Jeśli Umowa Najmu zostanie rozwiązana przed
wygaśnięciem Okresu Najmu, wówczas Klient niezwłocznie zwróci na własny koszt Eidotech Sprzęt.
W przypadku niezwrócenia przez Klienta Sprzętu
w terminie 3 (trzech) dni od rozwiązania Umowy
Najmu, Eidotech przysługiwać będzie prawo do samodzielnego odbioru Sprzętu na koszt Klienta.
Klient nie może dokonać cesji Umowy ani praw lub
obowiązków wynikającej z Umowy bez pisemnej
zgody Eidotech.

XV. KORESPONDENCJA
1.

2.

3.

XIV. POUFNOŚĆ
1.
2.

3.

4.

5.

Strony zachowają Informacje Poufne w poufności.
Strona otrzymującą Informacje Poufne:
a) zachowa je w poufności;
b) nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej bez zgody
Strony ujawniającej;
c) nie wykorzysta Informacji Poufnych w żadnym
celu poza tym, który wskazano w Umowie Najmu lub
w celu wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.
Strona otrzymująca Informacje Poufne może je
ujawnić swoim pracownikom, podwykonawcom,
współpracownikom, doradcom prawnym, podatkowym i finansowym, informując ich o obowiązku
zachowania Informacji Poufnych w poufności.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:
a) które zostały ujawnione zgodnie z prawem organom administracji publicznej lub sądom, lub
b) które były znane Stronie otrzymującej przed ich
ujawnieniem przez Stronę ujawniającą, lub
c) które Strona otrzymująca Informacje Poufne
uzyskała zgodnie z prawem od osoby trzeciej.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa
w niniejszym punkcie XIV, nie podlega ograniczeniu
w czasie.
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Wszelkie powiadomienia przekazywane na podstawie Umowy Najmu i niniejszych OWU oraz w związku
z ich zawarciem i wykonaniem, będą sporządzane na
piśmie i doręczane przesyłką rejestrowaną, pocztą
kurierską lub mailem za potwierdzeniem odbioru
przez Stronę, która ma otrzymać dane powiadomienie, chyba że OWU lub Umowa Najmu przewidują
inną szczególną formę (np. e-mail).
Powiadomienia przesyła się na adresy lub adresy
poczty elektronicznej podane przez Strony w Umowie Najmu.
Powiadomienia uznaje się za doręczone według następujących zasad:
a) powiadomienia przesłane przesyłką rejestrowaną
w chwili potwierdzenia otrzymania lub przy braku potwierdzenia otrzymania – po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia drugiego awiza
przesyłki,
b) powiadomienia przesłane pocztą kurierską –
w chwili doręczenia,
c) powiadomienia przesłane pocztą elektroniczną –
w chwili wysłania przez nadawcę, chyba że nadawca otrzyma automatycznie generowaną informację
o tym, że wiadomość nie została doręczona na
właściwy adres mailowy odbiorcy.

XVI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
I PRAWO WŁAŚCIWE
1.

2.

Strony w pierwszej kolejności podejmą próbą polubownego rozstrzygnięcia sporu wynikającego
z Umowy Najmu (w szczególności w drodze negocjacji lub mediacji). Jeśli Strony nie rozstrzygną sporu
polubownie w terminie 2 (dwóch) tygodni, wówczas
zostanie on rozstrzygnięty przez sąd o właściwości
miejscowej i rzeczowej dla siedziby Eidotech, chyba
że w Umowie Najmu Strony uzgodnią inaczej.
Niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu i zgodnie
z nim winny być interpretowane.
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