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REGULAMIN PRODUKTU
EAAS SMART BOX

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
II. STAN TECHNICZNY SPRZĘTU

 
III. ZOBOWIĄZANIA KORZYSTAJĄCEGO

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ SPRZĘTU

1.1.   Wynajmujący wynajmuje Korzystającemu sprzęt EAAS SMART BOX o którym mowa w specyfikacji systemu.
1.2.  Instalacja sprzętu EAAS SMART BOX jest możliwa tylko za pomocą wykwalifikowanego operatora regionalnego. 
        Samodzielna instalacja bez udziału operatora regionalnego nie daje możliwości rejestracji do systemu EAAS SMART BOX.
1.3. Korzystający złoży zamówienie na instalację na stronie operatora lub na adres mailowy opiekuna klienta/sprzedawcy.
1.4.    Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania informacji zwrotnej potwierdzającej wynajęcie EAAS SMART BOX Korzystającemu  
       lub w przypadku jego braku, określi termin dostępności.
1.5.  Korzystający wpłaci kaucję w wysokości do 500 zł netto wartości nowego urządzenia. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu 
       wynajmu, na warunkach określonych w umowie najmu. 
1.6.  EAAS SMART BOX zostanie zainstalowany przez operatora regionalnego dla instalacji fotowoltaicznej Korzystającego. 
       Sprzęt zostanie wydany wyłącznie osobie upoważnionej do działania w imieniu Korzystającego, zgodnie z wpisem do właściwego 
       rejestru lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
1.8.   Dokumenty wymagane przy wypożyczeniu sprzętu oraz dane są dostępne w formularzu online na stronie www.smart.solektro.pl.
1.9.   Potwierdzenie odbioru kompletnego i sprawnego sprzętu wraz z instrukcją obsługi  oraz rejestracji w systemie EAAS SMART  
        BOX następuje z chwilą podpisania formularza instalacji sprzętu.
1.10. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu sprzętu musi być 
        zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed upływem terminu zwrotu drogą mailową lub telefoniczną.
1.11.  W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu Wynajmującemu, Korzystający zostanie obciążony dodatkową płatnością  
        za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.
1.12. Skrócenie okresu wynajmu spowoduje ponowną kalkulacje ceny wynajmu zgodnie z cennikiem.
1.13. Koszty dostarczenia, instalacji i zwrotu sprzętu leżą po stronie Wynajmującego.
1.14. Wynajęty sprzęt nie może być używany przez podmiot inny niż Korzystający, chyba że za pisemną zgodą Wynajmującego.
1.15. Wynajmujący ustala z Korzystającym jakie warunki instalacji musi spełnić powinien w przypadku wynajmu sprzętu.

2.1.  Wynajmujący przekazuje do używania Korzystającemu sprzęt sprawny technicznie, czysty i kompletny wraz z instrukcją  
        użytkowania zgodnie z protokołem instalacji operatora regionalnego.
2.2.  Korzystający zobowiązany jest używać sprzęt z kompletem dokumentów w stanie, w jakim je wynajmował oraz w miejscu  
        ustalonym z Wynajmującym.
2.3.  Wynajmujący po zwrocie sprzętu dokona sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego, co zostanie wyszczególnione 
        na fakturze VAT jako Koszt inspekcji technicznej. Jeżeli urządzenie będzie sprawne i niezniszczone, Wynajmujący nie pobiera 
        opłaty inspekcji technicznej. 
2.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego 
        poinformowania o tym Korzystającego w formie pisemnej.
2.5.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania sprzętu od Korzystającego na jego koszt w przypadku 
        stwierdzenia jego użytkowania z naruszeniem warunków niniejszej umowy.
2.5.1.  Korzystający nie może ingerować w urządzenie ani dokonywać żadnych napraw sprzętu.

3.1.   Korzystający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, jednocześnie ponosi  
     pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania, z wyjątkiem normalnego 
         zużycia eksploatacyjnego.
3.2. Korzystający zobowiązany jest do przeglądu po 1 roku użytkowania. Części eksploatacyjne i zamienne ww przeglądów 
         są bezpłatne.

4.1.   Za utratę Sprzętu lub jego uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność  
         w pełnej wysokości ponosi Korzystający, on także pokrywa wszelkie koszty związane z ich naprawą.
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4.1.   Za utratę Sprzętu lub jego uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność  
         w pełnej wysokości ponosi Korzystający, on także pokrywa wszelkie koszty związane z ich naprawą.
4.2.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Korzystającego następującymi kosztami:

• braków w wyposażeniu sprzętu lub jego części,
• szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją sprzętu,
• likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia sprzętu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
• inspekcji technicznej.

 
V. OPŁATY UMOWNE - WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.  Płatność kaucji za wypożyczenie uiszcza Korzystający, na podstawie zatwierdzenia postanowień przez Wynajmującego 
         w dniu zamówienia sprzętu, lub gotówką lub kartą w dniu instalacji.

6.1.  Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
      Wszystkie spory wynikłe w związku z zawartą umową wypożyczenia rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 
         dla siedziby Wynajmującego.
 

VII. DEFINICJE
7.1. Korzystający – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę w ramach Serwisu internetowego, 
         której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.2.   Wynajmujący – Centrum Innowacji Ekologicznych Sp. z o.o.
7.3.   Klient – każdy podmiot dokonujący zamówienia usług za pośrednictwem Serwis internetowego.
7.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 
   ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta 
         z Serwisu internetowego.
7.5.  Serwis internetowy – strona i serwis internetowy prowadzony przez usługodawcę pod adresem internetowym www.zwroty.eu.
7.6.   Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość  
    (w ramach Serwis internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego 
         lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.7.  Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
7.8.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
         Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Usługodawcą.
7.9.  Konto – konto klienta w Serwisie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych 
         przez niego Zamówieniach w Serwisie internetowym.
7.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
7.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, 
    w szczególności poprzez dodanie rodzajów usług do Koszyka, podanie konkretnych danych dotyczących urządzenia 
     EAAS SMART BOX oraz określenie warunków Umowy pośrednictwa, w tym sposobu realizacji i płatności. Na podstawie 
         tych danych będzie realizowana usługa.
7.12. Formularz usługi – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający podanie wszelkich niezbędnych 
     danych dotyczących zamawianej usługi, w szczególności poprzez podanie konkretnych danych dotyczących urządzenia 
     EAAS SMART BOX oraz określenie warunków dotyczących Umowy, w tym sposobu realizacji i płatności. Na podstawie 
         tych danych będzie realizowana usługa.
7.13. Urządzenie EAAS SMART BOX – jest to urządzenie do walidacji oraz optymalizacji zużycia energii wewnątrz instalacji 
        użytkownika. Urządzenie EAAS SMART BOX to urządzenie montowane w budynkach, zazwyczaj z instalacją fotowoltaiczną. 
        Umożliwia ono komunikacje użytkownika z serwisem internetowym. Za urządzenia EAAS SMART BOX klienci wnieśli kaucję, 
         jego opis znajduje się w Serwisie internetowym.
7.14. Koszyk – element oprogramowania Serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do realizacji, 
         a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
7.15. Usługa – dostępna w Serwisie internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy wykonania usługi między Klientem, 
          a Usługodawcą.
7.16. Umowa – umowa świadczenia usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem 
    Serwisu internetowego. Przez Umowę rozumie się też – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług 
         i umowę o dzieło.


