UMOWA
Zawarta w dniu ……………………………………….pomiędzy
P.H.U. EPAX Czesław Kołodziej z siedzibą w Rybniku przy ulicy T. Kościuszki 28, reprezentowaną przez Czesława Kołodzieja,
zwanym w dalszej części umowy EPAX,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:
…………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Korzystającym.
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1.
2.

EPAX przekazuje Korzystającemu do używania opisany w załączniku nr 1 przedmiot umowy którego jest właścicielem.
Korzystający potwierdza, że przedmiot umowy odebrał i że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń.
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Korzystający zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Korzystający nie może oddać przedmiotu umowy osobom trzecim.
Od momentu przekazania przedmiotu umowy, Korzystający jest odpowiedzialny za utratę przedmiotu umowy, uszkodzenia które
nastąpiły na skutek niedbalstwa, ognia, dymu, wyładowań atmosferycznych, wody, eksplozji, kradzieży, wandalizmu, używania
niezgodnego z przeznaczeniem.
W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia z winy Korzystającego, Korzystający obowiązany jest zwrócić EPAX kwotę złotych,
odpowiadającą wartości utraconego lub uszkodzonego urządzenia wg cen rynkowych z dnia utraty lub uszkodzenia urządzenia.
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Utrzymanie przedmiotu umowy w pełnej sprawności użytkowej spoczywa na EPAX poprzez dostawę wszystkich materiałów
eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru), części zamiennych oraz wykonywanie usług naprawczych i konserwacyjnych.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych takich jak toner następuje w terminie 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez
Korzystającego drogą telefoniczną pod numer 32 2320921 lub mailową serwis@epax.pl.
Czynności serwisowe EPAX podejmuje w ciągu 240 minut od chwili przyjęcia zgłoszenia o awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. W razie nie usunięcia awarii przez serwis EPAX w terminie do 48 godzin roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, EPAX
dostarczy urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych na czas trwania naprawy.
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Korzystający nie ponosi kosztów związanych z dostawą, instalacją, deinstalacją przedmiotu umowy jak również nie ponosi kosztów
dotyczących opłat czynszowych lub abonamentowych.
Korzystający ponosi wyłącznie koszty eksploatacyjne przedmiotu umowy za które zobowiązuje się płacić wynagrodzenie EPAX opisane
w załączniku nr 1 umowy.
Płatność należnego wynagrodzenia z tytułu umowy następuje na podstawie faktury wystawionej przez EPAX z terminem płatności
10 dni. Brak zapłaty należności w zakreślonym terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy
dzień zwłoki bez uprzedniego wezwania.
Do obowiązków Korzystającego należy raportowanie raz na ………….. (miesiąc lub kwartał) stanów liczników w celu obliczenia kosztów
eksploatacyjnych ponoszonych przez Korzystającego. Wyjątek stanowi wykupienie przez Korzystającego usługi zdalnego monitoringu
przez EPAX.
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Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku braku zapłaty faktury w terminie przez Korzystającego, EPAX przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy.
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1.

W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany identyfikującej stronę umowy, strona która zmiany dokonała obowiązana jest
zawiadomić drugą stronę o dokonanej zmianie.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
EPAX

KORZYSTAJĄCY

