REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO (załącznik 3 do umowy)

1. Sprzęt do wypożyczeń jest własnością Wypożyczalni, firmy Senior MultiCare.
2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które skutecznie zawarły umowę o świadczenie usług
zdrowotnych ze Spółką Senior MultiCare z siedzibą ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013
Warszawa.
3. Wypożyczający może wypożyczyć sprzęt poprzez kontakt z Telefonicznym Biuro Obsługi
Pacjenta 22 255 97 90, bądź poprzez przesłanie wniosku na adres siedziby Spółki ul. Williama
Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa a bądź przesłanie wiadomości e-mail:
rejestracja@seniormulticare.pl
4. Wypożyczający jest zobowiązany do zapłaty za wysłanie urządzenia przez firmę Senior
MultiCare oraz odesłanie urządzenia na adres siedziby firmy Senior MultiCare.
5. Urządzenia wypożyczane są na okres 14 dni z możliwością przedłużenia wypożyczenia sprzętu
o kolejne 7 dni.
6. Osoba wypożyczająca może wypożyczyć maksymalnie dwa urządzenia na okres 14 dni z
możliwością przedłużenia wypożyczenia sprzętu o kolejne 7 dni.
7. Osoba wypożyczająca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Jeżeli osoba wypożyczająca nie zwróci wypożyczanego sprzętu w ustalonym terminie
świadczenia wynikające z umowy o świadczenie usług zdrowotnych zostaną wstrzymane do
momentu zwrotu urządzenia.
9. W przypadkach całkowitego zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do
pełnego pokrycia kosztów zakupu tego sprzętu, a w razie gdyby to nie było możliwe - sprzętu
tego samego rodzaju i podobnych właściwościach oraz pokryć pozostałe koszty związane z jego
zakupem. W przypadku nie uregulowania zobowiązania w ciągu 30 dni firma Senior MultiCare
będzie dochodzić należności na drodze postępowania sądowego a świadczenia wynikające z
umowy o świadczenie usług zdrowotnych zostaną zablokowane do momentu uregulowania
zobowiązania.
10. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zwrotu sprzętu do wypożyczalni w stanie
niepogorszonym oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.
11. Dla każdego sprzętu znajdującego się w wypożyczalni założona jest „Karta Ewidencyjna
Sprzętu” z jego numerem inwentarzowym oraz opisem stanu technicznego, zwana dalej
„Kartą”.
12. Ewentualne usterki w sprzęcie oddanym do używania są ujęte w „Karta Ewidencyjna Sprzętu”.
Karta stanowi podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów.
13. W momencie wypożyczenia osoba wypożyczająca przejmuje na siebie obowiązek
zabezpieczenia i ochrony sprzętu przed kradzieżą lub utratą.

