ZLECENIE UŻYCZENIA SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO

Data:

KLIENT
SERWIS SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Ul. Usługowa 20, 64-100 Leszno
Tel: 65 529 72 35/71 889 99 00, fax:65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl

Dotyczy użyczenia sprzętu zastępczego z tytułu:
Uszkodzenia sprzętu typu: …………………………….….………….…………….…., nr serii ………..………….…………….….……..……………………….
Odpłatnego użyczenia sprzętu typu:……………………………..…………..……, na czas ……………………………….……….……….…………..........
wraz z następującym wyposażeniem (prosimy zaznaczyć niezbędne dla Państwa akcesoria)
W przypadku zagubienia lub zwrotu uszkodzonych akcesoriów zostaną Państwo obciążeni kwotą w wysokości ceny katalogowej danego elementu

Zawór woda/powietrze
Zawór ssący
OE-C9 - Osłona styków elektrycznych
OF-B190 - Zatyczka kanału biopsyjnego
OE-C12 - Adapter Water JET

OF-B153 - Adapter czyszczący A/W
OF-G17 - Adapter czyszczący do kanału A/W
OF-B113 - Wężyk nawadniający
OF-B118 - Zatyczka przyłącza nawadniającego
OF-Z5 - Ustnik do endoskopu

Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres dostawy:

Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tel.

Warunki użyczenia sprzętu zastępczego
1.

Odbiór sprawnego urządzenia przez Zlecającego należy potwierdzić poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną protokołu
wypożyczenia sprzętu zastępczego i odesłanie go w dniu odbioru Sprzętu faksem pod numer 65 529 72 35 lub mailem na adres
serwis@varimed.pl W przypadku, gdy potwierdzony protokół nie wpłynie do Serwisu Varimed, uznaje się, że odebrany sprzęt
zastępczy Wypożyczający otrzymał w pełni sprawny i nie zgłasza uwag dotyczących jego stanu oraz działania.
2. Zlecający zobowiązuje się nie udostępniać użyczonego urządzenia osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego.
3. Zlecający zobowiązany jest używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami przy uwzględnieniu zaleceń producenta
dotyczących eksploatacji technicznej urządzenia.
4. W przypadku bezpłatnego użyczenia aparatury zastępczej przed dostarczeniem uszkodzonego sprzętu, Zlecający jest zobowiązany
dostarczyć niesprawne urządzenie do serwisu w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania sprzętu zastępczego.
5. Odbiorca bezpłatnego sprzętu zastępczego zobowiązany jest do podjęcia decyzji dotyczącej naprawy w terminie dwóch dni
roboczych od otrzymania oferty.
6. W przypadku akceptacji kosztów naprawy, zwrot użyczonego sprzętu powinien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni
roboczych od dnia otrzymania naprawionego urządzenia.
7. W przypadku rezygnacji z naprawy należy zwrócić użyczony sprzęt w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych.
8. Za dzień zwrotu urządzenia przyjmuje się datę dostarczenia sprzętu do Serwisu Varimed, ul. Usługowa 20, 64-100 Leszno.
9. W przypadku niedotrzymania terminów z punktów 5, 6, 7 zostaną Państwo obciążeni opłatą za wynajem sprzętu w wysokości
150 zł brutto za każdy dzień roboczy.
10. Po upływie okresu użyczenia Zlecający zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym wraz z otrzymanym
dodatkowym wyposażeniem.

Akceptujemy powyższe Warunki użyczenia sprzętu zastępczego.

…………………………………………………………………………..
Pieczątka i podpis zlecającego

