Wynajem krok po kroku*
*Usługa dostępna jest tylko dla klientów którzy wcześniej dokonali zakupu Ecolife Airsensor
** W każdym przypadku Ecolife zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu oczyszczacza bez podania przyczyny.
*** W terminie wynajmu oczyszczacza Ecolife świadczy bezpłatną pomoc techniczną.
****Wszystkie naprawy wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu są odpłatne, a ich koszty pokrywa
wypożyczający.

1. Wypełnij formularz
Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia z dokładnymi danymi kontaktowymi
zamieszonego na stronie www.ecolife.eu.com/formularz.
2. Decyzja Ecolife o wynajmie
W ciągu 7 dni roboczych od przesłania formularza otrzymasz zwrotną informację o
dostępności oczyszczacza oraz o pozytywnym (lub negatywnym) rozpatrzeniu zamówienia.
3.Płatność
Dokonanie płatności za cały okres wynajmu określony w formularzu zamówienia odbywa się
przed dostawą sprzętu. Płatność realizowana jest przelewem za pośrednictwem systemu
przelewy24 lub systemu paypal na podstawie faktury pro forma przesłanej jednocześnie z
pozytywną decyzją o wypożyczeniu sprzętu.
4. Dostawa sprzętu przez kuriera
W ciągu 3 dni od otrzymania płatności oczyszczacz jest wysyłany na adres wskazany w
formularzu zamówienia. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie przy kurierze
umowy oraz wpłata kaucji w wysokości ......... (wartość oczyszczacza minus kwota wynajmu)
albo podpisanie weksla kaucyjnego imiennego na kwotę ...... zł (wartość oczyszczacza minus
kwota wynajmu).
W przypadku firm należy również wyznaczyć konkretną osobę upoważnioną do odbioru
wypożyczanego sprzętu.
Poniżej wzory dokumentów:
•
•
•
•

umowa wynajmu,
protokołu wypożyczenia,
zobowiązanie klienta do przejęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt
weksel własny imienny.

5. Przedłużenie wynajmu
Przed upływem terminu wynajmu oczyszczacza poinformuj Ecolife o przedłużeniu wynajmu
oraz dokonaj opłaty za nowy okres.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zawartego w umowie, bez zgody
wynajmującego umowa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc. W tym
wypadku opłata za miesiąc wynosi 200 złotych brutto.
W sytuacji nie dokonania dodatkowej opłaty w terminie 3 dni od wezwania do zapłaty
Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu sprzętu (2 dni). W tym wypadku
Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę w wysokości 50 złotych za każdy dzień spóźnienia i
niezwłocznie powiadomi właściwe organy ścigania.

6. Zwrot sprzętu
Najpóźniej do ostatniego dnia okresu wynajmu zwróć oczyszczacz kurierem lub osobiście do
siedziby Ecolife:
Ecolife
ul. Kapelanka 12
30-347 Kraków
Po sprawdzeniu sprzętu zostanie przesłany protokół zdawczo odbiorczy oraz podpisany przez
Ciebie weksel.

Cena wynajmu
3 miesiące - 129 zł /miesiąc (łączenie 387 zł)
6 miesięcy - 79 zł /miesiąc (łącznie 474 zł)
9 miesięcy - 59 zł / miesiąc (łączenie 531 zł) *
*Ceny nie zawierają kosztów transportu. Transport jest dodatkową usługą odpłatną
Weksel na kwotę 750 zł.

