Splošni pogoji najema merilne opreme

IMS d.o.o. opremo daje v najem v dobrem stanju in pod pogoji, ki jih določa pogodba sklenjena pred
prevzemom opreme.
IMS d.o.o. zagotavlja, da je oprema ob prevzemu v brezhibnem stanju, ter da omogoča opravljanje
meritev, kot jih zagotavlja proizvajalec merilne opreme. IMS d.o.o. ni proizvajalec opreme in zaradi
tega ne more dajati nobenih ustnih ali pisnih zagotovil drugačnih, kot jih zagotavlja proizvajalec.
Na zahtevo najemnika se oprema pred izposojo kalibrira v akreditiranem laboratoriju, na osnovi česar
se izda certifikat in poročilo o kalibraciji. Certifikat in poročilo ostaneta last najemnika. Storitev
kalibracije ni stvar najema in se plača posebej.
Najemnik ob izposoji prejme osnovno usposabljanje (1ura) in navodila za uporabo izposojene
opreme. Navodilo je lahko v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo najemnika podjetje IMS d.o.o.
zagotovi stalno razpoložljivost strokovnjaka za pomoč, v času izposoje opreme. Storitev strokovnjaka
se zaračuna posebej in je navedena v pogodbi.
V primeru ocene, da najemnik strokovno ni kos opraviti meritve, lahko IMS odkloni izposojo oziroma
ponudi storitev najema opreme in strokovnjaka.
Najemnik je dolžan opremo vrniti v stanju, v katerem je bila izposojena. V primeru, da bo v času
izposoje oprema potrebna popravila ali se pojavi potreba po naknadni kalibraciji, se najemenik
obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil IMS d.o.o., ter da je ne bo sam popravljal, kalibriral ali
menjal delov opreme.
Najemnik je dolžan povrniti škodo nastalo na izposojeni opremi, če je le ta posledica malomarnega ali
nevestnga ravnanja z opremo s strani najemnika ali tretje osebe.
Najemnik opreme se obvezuje, da bo opremo vrnil lastniku v stanju, kot jo je dobil v najem.
Najemnik se strinja, da bo lastniku poravnal vse stroške nastale pri poškodbi ali izgubi najete opreme
ali posameznih delov po veljavnem ceniku.
Najemnik je dolžan ob najemu opreme določiti datum, do katerega bo opremo vrnil lastniku. Datum
vračila najete opreme bo zapisan v pogodbi. Minimalni čas najema opreme je 3 dni.
V primeru, da najmenik ne vrne celotne opreme ali dela opreme v dogovorjenem roku oziorma
najkasneje v 30 dneh od dneva, določenega za vračilo opreme, ima IMS d.o.o. pravico to razumeti,
kot da je najemnik opremo kupil, ter da jo bo plačal po veljavnem ceniku najkasneje 45 dni od
zadnjega dneva najema.
IMS d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo, ravnanje z opremo ali kakršno koli škodo,
povzročeno z opremo nastalo v času najema, oziroma ko je bila merilna oprema v uporabi pri
najemniku. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za rezultate ali tolmačenje rezulatov
meritev.
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