
1. Zastosowanie niniejszych warunków
Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich złożonych ofert 
i umów zawartych przez „Boels DIY Rental” (część Boels Polska Sp. 
z o.o.), których stroną jest Boels DIY Rental, o ile strony wyraźnie nie 
uzgodniły inaczej na piśmie. Własne warunki najemców, nabywców 
i innych stron umowy, dalej zwanych „najemcą”, nie mają zastoso-
wania, nawet jeśli zostało to wyraźnie określone w korespondencji i 
dokumentach sporządzonych przez najemcę.

2. Zawarcie umowy wynajmu
Umowa wynajmu ruchomości wchodzi w życie w chwili podpisania 
umowy przez najemcę i Boels DIY Rental i stosownie do okoliczności: 
Przy odbiorze, w chwili gdy najemca odbiera wynajmowane artykuły 
w DIY Rental. Przy dostawie, w chwili gdy wynajmowane artykuły 
ładowane są przez Boels DIY Rental.

3. Udostępnienie i zwrot
3.1  Najemca sam powinien odebrać wynajmowane artykuły w 

Boels DIY Rental, a na koniec okresu wynajmu zwrócić je  
do Boels DIY Rental, chyba że strony wyraźnie uzgodniły, że 
firma Boels DIY Rental sama podejmie się dostawy lub odbioru 
wynajmowanych artykułów.

3.2  Przy zawieraniu umowy wynajmu, wydawaniu i odbiorze 
wynajmowanych artykułów Boels DIY Rental ma prawo 
oczekiwać od najemcy lub od osoby, która twierdzi, że 
występuje w imieniu najemcy, wylegitymowania się ważnym 
dowodem tożsamości. Boels DIY Rental ma prawo sporządzić 
kopię dowodu tożsamości i zobowiązuje się zniszczyć tę kopię, 
gdy stwierdzi, że najemca wywiązał się ze wszystkich swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wynajmu. Jeśli 
najemca nie jest osobą fizyczną, Boels DIY Rental zawrze 
umowę wynajmu jedynie po okazaniu przez odbiorcę, poza 
dowodem tożsamości, pisemnego zlecenia odpowiedniego pr-
zedsiębiorstwa i po przedstawieniu uwierzytelnionego wyciągu 
z rejestru przedsiębiorstw nie starszego niż trzy miesiące.

4. Kontrola 
Przed rozpoczęciem użytkowania najemca musi wizualnie skontro-
lować wynajmowane artykuły. W przypadku wad, braków lub innych 
zastrzeżeń najemca powinien niezwłocznie skontaktować się z 
Boels DIY Rental. Poprzez rozpoczęcie użytkowania wynajmowanych 
artykułów strony ustalają, że brak jest widocznych zewnętrznych 
usterek.

5. Ceny wynajmu
Ceny wynajmu, jak określono w cenniku Boels DIY Rental, zawierają 
podatek VAT, ale nie zawierają kosztów paliwa, oleju, ewentualnego 
transportu ani ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia (patrz artykuł 
11).

6. Kaucja 
Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za każdy wynaj-
mowany artykuł. Wysokość kaucji ustalana jest proporcjonalnie do 
uzgodnionego okresu wynajmu i w połączeniu z wartością wynajmo-
wanych artykułów. Jeśli najemca wyraża wolę przedłużenia umowy, 
powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia przedłużenia wpłacić nową 
kaucję. Jeśli najemca nie wpłaci kaucji w terminie, Boels DIY Rental 
może jednostronnie rozwiązać umowę, bez uszczerbku dla prawa 
Boels DIY Rental do odszkodowania. Kaucja nie może być traktowana 
przez najemcę jako płatność z góry na rzecz należnej kwoty wy-
najmu. Boels DIY Rental ma jednak prawo do rozliczenia pod koniec 
umowy wynajmu kwot należnych od najemcy tą kaucją. Kaucja 
jest zwracana po ustaleniu, że najemca wywiązał się ze wszystkich 
swoich zobowiązań.

7. Zobowiązania najemcy
Najemca jest zobowiązany do użytkowania wynajmowanych arty-
kułów w sposób prawidłowy i wyłącznie zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. W szczególności na najemcy spoczywa obowiązek:
a.  użytkowania wynajmowanych artykułów zgodnie z przekazany-

mi mu podczas dostawy instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi; 
b.  używania wynajmowanych artykułów wyłącznie do celów, do 

których są one przeznaczone;
c.  wynajmowanych artykułów nie wolno poddzierżawiać, pod-

najmować i udostępniać stronom trzecim bez pisemnej zgody 
Boels DIY Rental;

d.  odrzucenia roszczeń stron trzecich względem wynajmowanych 
artykułów i zwolnienia od nich Boels DIY Rental;

e.  umożliwienia Boels DIY Rental dostępu w każdym momencie 
do wynajmowanych artykułów;

f.  niewprowadzania w wynajmowanych artykułach jakichkolwiek 
zmian;

g.  zadbania o to, aby wynajmowane artykuły nie były dostępne 
dla osób nieupoważnionych;

h.  zwrócenia wynajmowanych artykułów czystych i w dobrym 
stanie do Boels DIY Rental po upływie okresu wynajmu;

i.  pokrycia wszystkich narzutów, podatków i kar pieniężnych 
będących wynikiem użytkowania wynajmowanych artykułów 
przez najemcę lub strony trzecie.

8. Odpowiedzialność Boels DIY Rental 
8.1  Boels DIY Rental gwarantuje, że wynajmowane artykuły 

spełniają standardowe wymogi i normy.
8.2  W przypadku gdy wynajmowane artykuły nie spełniają warunku 

określonego w punkcie 8.1, Boels DIY Rental, w zasadnym 
terminie po ich zwrocie z podaniem skargi, zgodnie z własnym 
wyborem, wymieni lub bezpłatnie naprawi wynajmowane 
artykuły. Wszelka inna i dalsza odpowiedzialność Rentpartner 
zostaje wyłączona, z wyjątkiem przypadków szkody fizycznej 

lub szkody, która była bezpośrednim następstwem celowego 
działania lub ciężkiego zaniedbania ze strony Boels DIY Rental. 
Boels DIY Rental nigdy nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody pośrednie, jak np. straty następcze, jakkolwiek zwane. 
Najemca zwalnia Boels DIY Rental z roszczeń stron trzecich z 
tytułu szkody wyrządzonej w związku z użytkowaniem wynaj-
mowanych artykułów. W każdym przypadku odpowiedzialność 
cywilna firmy Boels DIY Rental będzie ograniczona do kwoty, 
na którą jest ubezpieczona lub na którą zasadnie powinna być 
ubezpieczona. 

8.3  Na najemcy spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich 
zasadnych kroków, które mogą (mogłyby) zapobiec powstaniu 
szkody lub ją ograniczyć.

9. Szkoda, strata
a.  Szkoda na wynajmowanych artykułach powstała w okresie 

wynajmu powinna zostać zgłoszona Boels DIY Rental niezwłoc-
znie po jej odkryciu, jednak najpóźniej w ciągu 48 godzin po jej 
powstaniu. Najemca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę 
(części) wynajmowanych artykułów lub braki w (częściach) 
wynajmowanych artykułach, bez względu na przyczynę lub ok-
oliczności, powstałe w okresie między odbiorem wynajmowa-
nych artykułów przez najemcę, a ich zwrotem wynajmującemu. 
Najemca zobowiązuje się do pokrycia Boels DIY Rental 
powstałej szkody w wysokości aktualnej wartości wynajmowa-
nych artykułów, czyli obecnej nowej wartości wynajmowanych 
artykułów, pomniejszonej o amortyzację na podstawie wieku 
lub godzin eksploatacji wynajmowanych artykułów lub, jeśli 
jest ona niższa, do pokrycia wartości poniesionych kosztów 
naprawy wynajmowanych artykułów. To samo dotyczy szkody 
na częściach lub wyposażeniu wynajmowanych artykułów. 
Ponadto najemca pozostaje odpowiedzialny za wszystkie 
pozostałe szkody wynikowe poniesione przez Boels DIY Rental.

b.  Za zgubione artykuły, których aktualna wartość została 
już obliczona najemcy przez Boels DIY Rental, a które w 
późniejszym terminie zostaną odnalezione i dostarczone przez 
najemcę, najemca zapłaci kwotę równą liczbie dni wynajmu, 
przez które artykuły pozostawały w jego posiadaniu. Zwrot 
kwoty aktualnej wartości, który ma zostać dokonany na rzecz 
najemcy, zostanie pomniejszony o tę kwotę.

c.  Na potrzeby pojazdów mechanicznych Boels DIY Rental zapew-
ni, zgodnie z wymogami ustawy, ubezpieczenie, które spełnia 
wymogi dotyczące pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie 
to obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe 
w ruchu drogowym z udziałem pojazdów mechanicznych. 
Najemca, który zwalania z odpowiedzialności Boels DIY Rental, 
zostaje również obciążony: 

- Szkodą wyrządzoną stronie trzeciej, która faktycznie 
rekompensowana jest przez ubezpieczyciela na mocy wyżej 
wymienionej ustawy, jednak co do której na mocy warunków 
polisy nie obowiązuje pokrycie. Taka sytuacja zdarza się na 
przykład, jeżeli operator w momencie powstania szkody był 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

- Określonym w polisie ryzykiem własnym oraz szkodą wyższą 
niż określona minimalna wymagana ubezpieczona suma, o 
której mowa we wspomnianej ustawie; 

- Szkodą będącą wynikiem celowego działania lub ciężkiego 
zaniedbania; 

- Szkodą na nadziemnych lub podziemnych przewodach lub 
kablach lub spowodowanymi przez nią szkodami wynikowymi; 

- Odpowiedzialnością osób, które przywłaszczyły sobie pojazd 
mechaniczny poprzez kradzież lub stosując przemoc; 

- Szkodą wyrządzoną przez pojazd mechaniczny/pojazdem 
mechanicznym/pojazdowi mechanicznemu; 

- Szkodą wyrządzoną samemu kierowcy; 
- Szkodą wyrządzoną podczas konkurencji zręcznościowych, 

wyścigów, samochodowych zabaw itp.; 
- Szkodą wyrządzoną na obiektach najemcy lub szkodą na 

przedmiotach stron trzecich pozostających pod kontrolą 
(nadzorem) najemcy; 

- Każdą formą szkody na wynajmowanych artykułach mechanic-
znych.

d.  Najemca jest uznany za odpowiedzialnego, niezależnie od tego, 
czy miał do czynienia z zagubieniem, kradzieżą lub doprowad-
zeniem wynajętych artykułów, ich części lub wyposażenia do 
stanu niezdatności do użycia lub uczynienia ich bezwartoś-
ciowymi. Najemca jest zobowiązany do podjęcia środków 
zapobiegawczych w celu uniknięcia kradzieży wynajmowanych 
artykułów, z uwagi na fakt, że ciąży na nim obowiązek zwrotu, 
od którego nie ma odwołania nawet w przypadku udziału 
strony trzeciej. 

10. Ekspertyza
Najemca oświadcza, że zgadza się na to, że w przypadku szkody na 
wynajmowanych artykułach oszacowanej na kwotę 1000 euro lub 
więcej dla celów ustalenia okoliczności i zakresu szkody, kosztów 
naprawy i czyszczenia, według wyboru Boels DIY Rental, prze-
prowadzona zostanie ekspertyza przez Boels DIY Rental lub przez 
niezależne akredytowane biuro, a w przypadku szkody poniżej 1000 
euro ekspertyza przeprowadzona zostanie przez Boels DIY Rental. 
Kosztami poniesionymi przez Boels DIY Rental w związku z eksper-
tyzą, jak i kosztami ekspertyzy poniesionymi przez biuro, w całości 
obciążony zostanie najemca, chyba że zastosowanie ma artykuł 11. 
Ustalony w ten sposób zakres szkody obowiązuje wówczas jako 
uzgodniony przez strony.

11. Możliwość ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia 
Boels DIY Rental oferuje najemcy, na następujących warunkach, 
możliwość wcześniejszego ubezpieczenia szkody (z wyłączeniem 

normalnego zużycia) na wynajmowanych artykułach, jak określono 
w artykule 9: najemca płaci składkę wynoszącą 10% dodatkowo do 
kwoty wynajmu; z wyjątkiem ryzyka własnego wynoszącego 50,00 
euro, od najemcy nie będzie wymagane dalsze odszkodowanie, w 
przypadku gdy mowa jest o zaistnieniu szkody na wynajmowanych 
artykułach w okresie wynajmu określonym w umowie, z wyjątkiem: 
szkody spowodowanej kradzieżą, przywłaszczeniem, utratą lub bra-
kami; szkody będącej skutkiem celowej, świadomej nieostrożności, 
nieumiejętnego lub niestarannego użytkowania lub zaniedbania; 
uszkodzeń wyłącznie opon pneumatycznych;Ubezpieczenie na 
wypadek uszkodzenia zostaje uzgodnione osobno przy zawieraniu 
umowy wynajmu.

12. Koniec umowy wynajmu i zwrot wynajmowanych
artykułów
12.1 Niniejsza umowa zawsze może zostać wypowiedziana przez 

obie strony ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie pr-
zez najemcę może nastąpić jedynie przy jednoczesnym zwro-
cie wynajmowanych artykułów Boels DIY Rental i zapłaceniu 
należnej kwoty wynajmu za pozostały okres wynajmu, jak 
uzgodniono w umowie wynajmu. Wypowiedzenie przez Boels 
DIY Rental może nastąpić jedynie w przypadku niewykonania 
przez najemcę umowy, w przypadku odroczenia płatności, 
upadłości, zawieszenia, likwidacji przedsiębiorstwa najemcy, 
a jeśli najemca jest osobą fizyczną, w przypadku nadzoru 
kuratora bez wymaganego orzeczenia sądu, bez uszczerbku 
dla prawa Boels DIY Rental do uzyskania zwrotu kosztów, strat, 
odsetek.

12.2  Po upływie okresu wynajmu wynajmowane artykuły należy 
zwrócić do Boels DIY Rental w takim samym stanie, w jakim 
zostały udostępnione oraz w pełni wyczyszczone. Jeśli przy 
zwrocie okaże się, że wynajmowane artykuły wykazują 
uszkodzenia, są zniszczone lub niewyczyszczone lub wyczys-
zczone niedokładnie, Boels DIY Rental ma prawo obciążenia 
najemcy kosztami czyszczenia, naprawy lub kosztami wymiany 
wynajmowanych artykułów, jeśli są one niższe. Również jeśli 
najemca nie był przy tym obecny (przy zwrocie przez strony 
trzecie), kontrola przeprowadzona przez Boels DIY Rental 
będzie wiążąca.

12.3  Jeśli wynajmowane artykuły nie zostaną zwrócone Boels DIY 
Rental natychmiast po upływie terminu wynajmu, zgodnie z 
prawem, najemca pozostaje w zwłoce. Najemca będzie wów-
czas zobowiązany do zapłaty Boels DIY Rental odszkodowania, 
które będzie wynosiło podwójną cenę wynajmu za każdy dzień, 
gdy najemca nie zwróci Boels DIY Rental artykułów po upływie 
uzgodnionego terminu. Maksymalna kwota odszkodowania 
nie może przekroczyć równowartości ceny rynkowej nowych 
artykułów wynajmowanych. 

12.4  Najemca nigdy nie może stać się właścicielem wynajmo-
wanych artykułów. W przypadku gdy najemca, z dowolnej 
przyczyny, nie zwróci lub nie zadba o zwrot wynajmowanych 
artykułów Boels DIY Rental, najemca zapłaci na rzecz Boels 
DIY Rental kwotę wymiany wynajmowanych artykułów, bez 
uszczerbku dla obowiązku najemcy do zapłaty kwoty wynajmu.

13. Płatność
Wszystkie płatności regulowane są w gotówce przy zwrocie wynaj-
mowanych artykułów, z wyjątkiem kaucji, która uprzednio powinna 
zostać zapłacona gotówką lub kartą. W przypadku niedokonania 
płatności lub niedokonania płatności w terminie, zgodnie z prawem, 
najemca pozostaje w zwłoce, a Boels DIY Rental ma prawo, bez ko-
nieczności powiadomienia, do ustawowych odsetek oraz do zwrotu 
wszelkich sądowych i pozasądowych kosztów poniesionych w celu 
odzyskania wierzytelności, wynoszących co najmniej 15% kwoty 
głównej. Termin zgłaszania skarg dotyczących naliczonych kosztów 
upływa 10 dni po dacie faktury. 

14. Zakres 
Jeśli dowolne z postanowień zawartych w niniejszych warunkach 
wynajmu niespodziewanie okaże się nieważne, nie będzie miało 
to wpływu na ważność i zastosowanie pozostałych warunków. 
Przyjmuje się, że nieważne postanowienie zostaje zastąpione przez 
postanowienie, które jest ważne i które w jak największym stopniu 
oddaje cel i zakres nieważnego postanowienia. 

15. Spory
15.1  Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z zawarciem 

umowy z placówką Boels DIY Rental w Polsce lub z niego 
wynikające, w zależności od miejsca zamieszkania i sporu, 
rozpatrywane będą przez właściwy sąd, przy wyłącznym 
zastosowaniu prawa polskiego. 

15.2  Strony zwrócą się do sądu dopiero po nieudanej próbie polu-
bownego rozwiązania powstałego sporu.
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