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I. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad odpłatnego 
korzystania przez Klienta z oddanych mu do używania urządzeń 
(„Urządzenie”), wskazanych na str. 1 Umowy (najem). 

2. Urządzenia oddawane są do używania na czas oznaczony, po 

upływie którego Klient zobowiązany jest do ich zwrotu w miejscu ich 

odbioru, w stanie niepogorszonym.  

3. 3WPB jest uprawniona do zmiany warunków i cen usługi w każdym 

czasie na zasadach określonych w pkt XI. 

4. Klient oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Urządzenia 

i nie wnosi do niego jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

II. Czynsz najmu 

1. Czynsz Najmu jest opłatą stałą – dzienną - pobieraną za każdy 

egzemplarz Urządzenia i stanowi iloczyn stawki za dzień najmu 

mnożonej przez ilość dni najmu oraz ilość najętych Urządzeń.  

2. Za dzień oddania w najem uważa się dzień odbioru od 3WPB 

Urządzenia, niezależnie od godziny, również w przypadku, kiedy 

urządzenie będzie zwrócone tego samego dnia. Za dzień zwrotu 

przyjmuje się dzień oddania urządzenia 3WPB, do godz. 9:00. W 

przypadku przekroczenia ustalonego okresu najmu zastosowanie 

znajdują postanowienia pkt IX Umowy. 

3. Kwota czynszu najmu płacona jest 3WPB po przeliczeniu jej przez 

pracownika 3WPB i wystawieniu stosownego dokumentu sprzedaży, w 

dniu zwrotu najmowanego Urządzenia.  

4. Koszt odbioru Urządzenia z 3WPB, załadunku i dostarczenia go do 

miejsca, w którym będzie używane, a także koszt jego zwrotu i 

dostarczenia do 3WPB ponosi Klient.  

 

III.     Zabezpieczenie Umowy 

1. 3WPB jest uprawniona do żądania wpłaty przez Klienta kaucji 

gwarancyjnej na zabezpieczenie Umowy, przed wejściem w życie 

Umowy lub w trakcie jej obowiązywania, w łącznej wysokości 

określonej w cenniku znajdującym się na stronie 

www.remontibudowa.pl oraz w każdym z oddziałów 3WPB. W 

przypadku rozwiązania Umowy oraz nie wykorzystania kaucji przez 

3WPB w okresie trwania Umowy i nienaruszenia przez Klienta 

warunków Umowy – w tym zapłaty wszystkich kosztów określonych w 

Umowie, 3WPB dokona zwrotu kaucji gotówką po dokonaniu zwrotu 

Urządzeń i sprawdzeniu przez pracownika 3WPB ich stanu 

technicznego i wizualnego. 

2. 3WPB jest uprawniona do potrącania wszelkich kwot należnych 3WPB 

zgodnie z postanowieniami Umowy z kaucji gwarancyjnej.  

3. 3WPB nie będzie naliczać odsetek od uiszczonej kaucji gwarancyjnej i 

wypłacać ich Klientowi.  

4. 3WPB uprawniona jest do zaksięgowania kaucji na rachunku, na 

którym znajdują się inne środki. Strony mogą indywidualnie ustalić inne 

formy zabezpieczenia, np. poręczenie. 

5. 3WPB uprawniona jest do odmowy wydania Klientowi Urządzeń w 

przypadku braku uregulowania całości kwoty kaucji gwarancyjnej. 

 

IV.  Kradzież Urządzeń 

1. Jeśli w wyniku winy umyślnej Klienta lub wykazania przez niego 
niedbalstwa, Urządzenie zostanie skradzione, przywłaszczone lub 
zabrane w wyniku rozboju, Klient oprócz kwot wynikających z pkt II i III 
Umowy, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 3WPB wszystkich kosztów, 
którymi obciążona zostanie 3WPB przez producenta Urządzenia, w tym 
opłaty („Przyszła Należna Opłata”), stanowiącej sumę należnych 
miesięcznych opłat za flotę do końca początkowego okresu 
obowiązywania umowy flotowej zawartej miedzy 3WPB i Hilti Sp. z o.o. 
(„Umowa Flotowa”), od której odliczeniu podlegają stosowne opłaty 
serwisowe za odpowiednie Urządzenia do końca początkowego okresu 
obowiązywania umowy flotowej oraz wszelkie należne podatki. Do 
Przyszłej Należnej Opłaty dolicza się opłatę za brak odbioru w wysokości 
10% ceny katalogowej danego Urządzenia w dniu rozpoczęcia 
obowiązywania umowy flotowej. 

2. Kwota Przyszłej Należnej Opłaty podlega uldze w przypadku, gdy 
Urządzenie zostało skradzione, przywłaszczone lub zabrane w wyniku 
rozboju bez winy umyślnej Klienta lub niedbalstwa Klienta. Niespełnienie 
przesłanek ulgi skutkuje naliczeniem Przyszłej Należnej Opłaty na 
zasadach pkt IV ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku kradzieży, przywłaszczenia lub zaboru Urządzeń w wyniku 
rozboju, Klient przekaże 3WPB wystawione przez odpowiednią jednostkę 
Policji zaświadczenie potwierdzające złożenie zawiadomienia o 
przestępstwie, w którym podano typ i numer seryjny skradzionego 
Urządzenia. 

4. Po doręczeniu 3WPB zaświadczenia z Policji, Klient oprócz opłat 
wskazanych w pkt II i III, zobowiązany będzie do zapłaty opłaty w 
wysokości 20% Przyszłej Należnej Opłaty, określonej w pkt IV.1. 

5. Umowa, w zakresie mającym zastosowanie do skradzionego Urządzenia 
zostaje automatycznie rozwiązana po otrzymaniu przez 3WPB należycie 
wypełnionego zaświadczenia z Policji. 

6. W przypadku kradzieży, przywłaszczenia lub zaboru Urządzeń w wyniku 
rozboju, czynsz najmu będzie naliczany do dnia przekazania 3WPB 
zaświadczenia, o którym mowa w pkt. IV ust. 3. 

7. Jeżeli skradzione, przywłaszczone lub zabrane w wyniku rozboju 
Urządzenie po zgłoszeniu przestępstwa znajdzie się w posiadaniu 3WPB, 
bez względu na formę wejścia w posiadanie, Umowa dla tego Urządzenia 
nie zostanie wznowiona, a opłaty uiszczone przez Klienta na rzecz 3WPB 
zgodnie z ust. 1-4 nie zostaną zwrócone.  
 

V. Usterki, uszkodzenia, zniszczenia Urządzeń 

1. 3WPB uprawniona jest do kontrolowania sposobu korzystania przez 

Klienta z Urządzenia w czasie obowiązywania Umowy oraz do 

przekazania Urządzenia producentowi, celem dokonania niezbędnych 

napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych.  

2. W przypadku usterki Urządzenia, Klient zgłasza 3WPB usterkę 

bezpośrednio w miejscu odbioru Urządzenia lub mailowo na adres: 
wypozyczalnia400@3wpb.pl  i dostarcza Urządzenie do punktu, w którym 

je odebrał, niezwłocznie po dokonanym zgłoszeniu. Klient nie jest 

upoważniony do samodzielnego dokonywania napraw, zmian, ulepszeń i 

uzupełnień Urządzenia o dodatkowe elementy oraz do zlecania 

dokonania napraw, zmian, ulepszeń i uzupełnień podmiotowi trzeciemu.  

3. W przypadku uszkodzenia Urządzenia poprzez upadek, wystawienie na 

działanie wody, innego niewłaściwego lub niezgodnego z 

przeznaczeniem użytkowania, o którym mowa w pkt VII lub jeśli 

uszkodzenie jest wynikiem winy umyślnej lub niedbalstwa Klienta, 3WPB 

obciąży Klienta kosztem naprawy urządzenia poniesionym przez 3WPB. 

4. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy wyłączonych 

elementów, których wykaz znajduje się na stronie 

https://www.hilti.pl/wylaczenia, 3WPB obciąży Klienta kosztami wymiany 

lub naprawy, jeśli Urządzenie zostało uszkodzone w związku z 

użytkowaniem przez Klienta.  

5. 3WPB nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem 

Urządzenia.  

 

VI. Utrata Urządzeń 

1. W przypadku utraty Urządzeń, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na 

rzecz 3WPB oprócz kwot wskazanych w pkt II i III wszystkich kosztów, 

którymi obciążona zostanie 3WPB przez Hilti Sp. z o.o., w tym Przyszłej 

Należnej Opłaty, o której mowa w pkt IV ust. 1.  

2. W przypadku utraty Urządzeń czynsz najmu będzie naliczany do dnia 

mailowego lub pisemnego poinformowania 3WPB o utracie Urządzenia. 

3. W przypadku utraty Urządzenia, Umowa mająca zastosowanie do 

utraconego Urządzenia ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem 

prawidłowego poinformowania 3WPB o utracie Urządzenia. 

4. Jeżeli 3WPB odzyska Urządzenie, bez względu na formę odzyskania, po 

uiszczeniu Przyszłej Należnej Opłaty, Umowa dla tego Urządzenia nie 

zostanie wznowiona, a uiszczona Przyszła Należna Opłata i inne koszty 

wynikające z pkt II i III nie zostaną zwrócone Klientowi. 

 

VII.  Niewłaściwe użytkowanie  

1. Urządzenia powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z celem, do 

którego zostały przeznaczone, w ścisłej zgodności z instrukcjami 

obsługi i innymi instrukcjami wydanymi przez Hilti Sp. z o.o. Jeśli 

uszkodzenie tych urządzeń jest spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem, naprawą lub wykorzystywaniem do innych celów niż 

wskazano, Klient odpowiedzialny jest za straty oraz szkody, w 

szczególności koszty naprawy.  

2. Urządzenia powinny być używane zgodnie z przepisami prawa i z 

zasadami BHP oraz wyłącznie z odpowiednim osprzętem, częściami, 

akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi Hilti lub innymi produktami 

o równoważnej jakości. 

3. Klient ponosi odpowiedzialność na szkody wynikłe z naruszenia zasad 
BHP przy używaniu Urządzenia, w szczególności jeśli Urządzenie jest 
obsługiwane przez osoby nieposiadające odpowiednich, wymaganych 
przez prawo uprawnień.  

4. Klient nie jest uprawniony do zmiany Urządzenia w sposób wpływający 
na zmianę jego właściwości, przeznaczenia oraz fabrycznych cech 
wizualnych, w tym do jakiegokolwiek oznakowania Urządzenia. 
 

http://www.remontibudowa.pl/
https://www.hilti.pl/wylaczenia
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VIII. Własność Urządzeń 

1. Urządzenia stanowią własność Hilti sp. z o.o. i Klient nie jest uprawniony 

do nabycia na własność Urządzenia w żadnym czasie, w tym w trakcie 

trwania Umowy i po jej wygaśnięciu. 

2. Klient nie jest uprawniony do zakwalifikowania Urządzeń jako aktywa 

trwałe do własnych celów, zgodnie z odpowiednimi przepisami o podatku 

dochodowym od osób prawnych obowiązującymi w Polsce. Klient nie 

jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w 

odniesieniu do Urządzeń zakwalifikowanych jako aktywa trwałe. 

3. Klient zobowiązuje się chronić Urządzenia przed roszczeniami stron 

trzecich, nie oddawać ich w zastaw, nie obciążać ich innymi 

zobowiązaniami ani nie zezwalać na obejmowanie ich innymi prawami 

rzeczowymi. W przypadku oddania Urządzenia przez Klienta osobie 

trzeciej do bezpłatnego lub płatnego używania, bez wyrażenia przez 

3WPB uprzedniej zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

niezależnie od formy i zasad jego przekazania, Klient ponosi 

odpowiedzialność jak za swoje działanie i samodzielne używanie 

Urządzenia, a 3WPB jest uprawniona do rozwiązania zawartej umowy ze 

skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt X. 1. c. 

4. Klient zobowiązany jest do poinformowania 3WPB o wszelkich 

roszczeniach osób trzecich, dotyczących Urządzeń. Klient zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów obrony przed takimi roszczeniami stron 

trzecich.  

5. Klient nie jest upoważniony do zatrzymania Urządzeń na poczet 

jakichkolwiek rozliczeń, w szczególności płatniczych z 3WPB, 

wynikających z jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Klienta z 

3WPB.  

6. Urządzenie nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek 
zobowiązań Klienta wobec osób trzecich. 
 

IX. Przedłużenie okresu obowiązywania Umowy 

Bezzwłocznie po upływie okresu obowiązywania Umowy, Klient zwróci 

Urządzenia 3WPB. Jeśli Klient nie zwróci Urządzenia w terminie określonym 

na str. 1, okres obowiązywania Umowy w odniesieniu do odpowiedniego 

Urządzenia będzie automatycznie przedłużany do momentu zwrotu 

Urządzenia, a 3WPB do momentu zwrotu Urządzenia będzie naliczać 

dzienne opłaty z tytułu korzystania z tego Urządzenia. Jeśli Umowa nie 

stanowi inaczej, po zwrocie Urządzenia do 3WPB Umowa zostanie 

automatycznie rozwiązana. 

  

X. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie 

1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez 

3WPB w momencie, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

a. Umowa o zarządzanie flotą urządzeń lub którakolwiek z umów 

flotowych, zawarta pomiędzy 3WPB i Hilti Sp. z o.o. zostanie 

rozwiązana, bez względu na przyczynę rozwiązania. 

b. Klient używa Urządzenie w sposób niewłaściwy, wskazany w pkt 

VII i nie zmieni sposobu używania w ciągu 2 dni od otrzymania 

powiadomienia od 3WPB. 

c. Klient oddaje Urządzenie osobie trzeciej do używania, niezależnie 
od formy i zasad jego przekazania, bez uzyskania uprzedniej zgody 
3WPB, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać wysłane 

do drugiej Strony w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiedzy o wystąpieniu 

jednej z okoliczności wskazanych w powyższych punktach a. – c.  

4. 3WPB może rozwiązać Umowę przez przesłanie Klientowi oświadczenia 

o wypowiedzeniu, z okresem wypowiedzenia wynoszącym 4 dni w 

przypadku umów zawartych na okres powyżej 2 tygodni i 2 dni w 

przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 2 tygodnie. 

5. Po rozwiązaniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Klient niezwłocznie 

zwróci wszystkie Urządzenia do 3WPB, a ponadto jeżeli niniejsza 

Umowa zostanie rozwiązana przez 3WPB zgodnie z postanowieniami 

punktu X.1 lit. b., Klient uiści na rzecz 3WPB oprócz wszystkich opłat 

wskazanych w pkt II i III Umowy, także wszystkie koszty, którymi 3WPB 

zostanie obciążona przez HILTI sp. z o.o., w tym kwotę Przyszłej 

Należnej Opłaty oraz pokryje koszty odbioru i zwrotu Urządzeń. 

 

XI. Zmiana Umowy 

1. O ile nie określono inaczej w niniejszym punkcie, zmiany Umowy mogą 

być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie. 

2. 3WPB może zmienić warunki Umowy w dowolnym momencie w 

następujący sposób: Umowa o zmienionej treści zostanie wysłana pocztą 

elektroniczną na adres e-mail do kontaktu podany przez Klienta przy 

zaakceptowaniu Umowy lub pisemnie na adres korespondencyjny podany 

przez Klienta. Uznaje się, że Klient akceptuje zmienioną Umowę, jeżeli 

nie odrzuci zmian na piśmie lub mailowo na adres: kontakt@3wpb.pl w 

ciągu 5 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli Klient nie wyrazi sprzeciwu na 

piśmie lub mailowo wobec zmienionych warunków przed ich datą wejścia 

w życie, Umowa podlega takim zmienionym postanowieniom, o ile nie 

określono inaczej. W przypadku, gdy Klient wyrazi sprzeciw w 5-dniowym 

terminie, 3WPB może albo wykonywać Umowę na jej dotychczasowych 

warunkach albo rozwiązać ją z zachowaniem terminu wypowiedzenia 

wskazanego w pkt X. 3WPB wyraźnie poinformuje Klienta o 

przysługującym 3WPB prawie do rozwiązania Umowy, terminie na 

wyrażenie sprzeciwu przez Klienta oraz skutkach niewyrażenia sprzeciwu 

wobec powiadomienia o zmianie.  

3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 3WPB, jeżeli 

zmieni się adres korespondencyjny, adres e-mail podany do kontaktu i 

osoba wskazana do kontaktu. 

4. 3WPB ma prawo dostosowywać stawki czynszu zgodnie ze wskaźnikiem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS. Takie 

zmiany mogą zostać wprowadzone przez 3WPB w dowolnym momencie. 

Każda korekta stawki czynszu zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem jest 

poprzedzona zawiadomieniem Klienta.  

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy są lub w przyszłości staną się 

nieważne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych 

postanowień Umowy. Strony niezwłocznie zastąpią takie postanowienia 

innymi, zgodnymi z prawem postanowieniami, których treść i skutek będą 

zgodne z intencją nieważnego postanowienia.  

2. Klient nie może przenieść swoich praw i/lub swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody 

3WPB.  

3. Umowa zawiera wszelkie porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu 

do przedmiotu Umowy i zastępuje wszystkie wcześniejsze pisemne, 

ustne i dorozumiane porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w tym 

zakresie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Umowa 

najmu Urządzenia nie może być zawarta w innej formie niż pisemnie pod 

rygorem nieważności.  

4. Klient nie ma prawa do potrącenia swoich potencjalnych roszczeń wobec 

roszczeń 3WPB lub stron trzecich, którym 3WPB przekazała swoje prawa 

i/lub obowiązki wynikające z Umowy bez pisemnej zgody 3WPB. 

5. Wszelkie spory na tle zawarcia i wykonania niniejszej Umowy 

rozstrzygane będą przed Sądem właściwym według wyboru strony 

wnoszącej pozew.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Strony na skutek działania siły wyższej, Strony nie będą zobowiązane do 

naprawienia szkody z tego wynikającej. Za siły wyższe uznaje się 

okoliczności takie jak: strajki, zamieszki, wojny i inne zakłócenia, bojkoty, 

blokady, katastrofy naturalne, epidemie, brak surowca, zakłócenia i 

trudności, transportowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne, pożary, 

awarie maszyn, zakłócające działalność 3WPB 

7. 3WPB przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje w zakresie 

przetwarzania danych osobowych Klienta znaleźć można na stronie 

internetowej: https://www.remontibudowa.pl/rodo. Kontakt w sprawach 

dotyczących danych osobowych: kontakt@3wpb.pl.  
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