OGÓLNE WARUNKI TESTOWANIA

§1
1. Celem testu jest ocena przez klienta firmy RENOVIS (zwanego dalej "Testującym")
funkcjonalności oraz przydatności nowej generacji lamp LED. Ocena ta będzie podstawą
do podjęcia decyzji o ewentualnym wprowadzeniu do szerszego zastosowania opraw
nowej generacji.
2. RENOVIS przekaże nieodpłatnie Testującemu na okres próbny oprawy (zwane dalej
„lampami") odpowiednie do obszaru, w którym będą stosowane przez klienta.
Przedstawiciel Testującego kwituje odbiór produktów na dokumencie W-Z w którym
znajduje się dokładna specyfikacja lamp.
3. Testujący zobowiązuje się korzystać z przekazanych do testu lamp zgodnie z ich
przeznaczeniem, oraz według instrukcji obsługi przekazanej przez RENOVIS.
4. Testujący zobowiązuje się nie udostępniać oraz nie odsprzedawać lamp osobom trzecim,
ani też inaczej nimi rozporządzać.
5. Montaż / demontaż urządzeń wykonują fachowe służby Testującego.

§2
1. Okres próbny trwa 14 dni.
2. Termin rozpoczęcia okresu próbnego wyznacza się na dzień następny po dacie
dostarczenia.
3. Termin zakończenia okresu próbnego upływa po 14 dniach, o ile strony nie ustaliły
inaczej.

§3
1. Testujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wad produktów,
oraz uszkodzenia powstałe na skutek normalnej eksploatacji.
2. Testujący nie ponosi kosztów zużycia produktów w okresie testowania.
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3. Testującego nie obciąża obowiązek zawarcia umowy zakupu lamp po zakończeniu okresu
testowania.

§4
1. RENOVIS dołoży wszelkich starań, by lampy były sprawne w normalnym,
przewidzianym zakresie funkcjonalności, oraz by zostały dostarczone do klienta wraz z
instrukcją obsługi, wymaganymi akcesoriami, oraz w oryginalnym opakowaniu.
2. Lampy zostaną dostarczone do siedziby Testującego na koszt RENOVIS.
3. Testujący podpisem pod dokumentem W-Z (potwierdzenie odbioru, będące załącznikiem
nr1 do niniejszej umowy) potwierdza, że odebrał kompletne lampy, wraz z instrukcją
obsługi i opakowaniem, które stanowią integralną część testowanego produktu.
4. Niekompletność lamp, winna być zgłoszona bezpośrednio do przedstawiciela RENOVIS
w chwili ich otrzymania. W innym wypadku RENOVIS ma prawo uznać, że
dekompletacja nastąpiła podczas używania lamp przez Testującego.
5. Lampy będą identyfikowane poprzez numer seryjny znajdujący się na lampie, a w
przypadku jego braku, przez typ oprawy.
6. W przypadku wątpliwości w zakresie ust. 5 niniejszego paragrafu, rozstrzygający będzie
numer seryjny lamp, jaki widnieje w dokumencie potwierdzającym odbiór lamp przez
Testującego.
7. Testujący zobowiązuje się zweryfikować zgodność numeru seryjnego na obudowie lampy
z numerem seryjnym na lampach, a wszelkie nieprawidłowości powinien zgłosić
RENOVIS niezwłocznie po dostarczeniu lamp.
8. Po zakończeniu okresu testowego lampy zostaną dostarczone do siedziby RENOVIS na
koszt Testującego, w przeciągu 1 dnia roboczego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

§5
1. Testujący może udostępnić lampy LED osobom trzecim lub nimi rozporządzić w inny
sposób wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody RENOVIS.
2. Od chwili odbioru lamp Testujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki
korzystania z lamp niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi, bądź niniejszym
dokumentem.
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3. Testujący odpowiada finansowo za utratę, bądź uszkodzenie lamp, niezależnie od
przyczyn tych zdarzeń.
4. Wartość lamp opisanych w dokumencie W-Z jest zgodna z indywidualną ofertą
sporządzoną dla Testującego. W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania,
parametrów, bądź dowolnych innych aspektów testowanych lamp, Testujący powinien
zasięgnąć porady upoważnionego przedstawiciela RENOVIS
5. Jeżeli nie ustanowiono inaczej, osobą upoważnioną ze strony RENOVIS jest
Pan Tomasz Nowak, e- mail: t.nowak@renovis.com.pl kom.: +48 881 924 418

§6
1. Montażu i demontażu lamp będzie dokonywał Testujący na własny koszt.
2. W przypadku ujawnienia wadliwości którejkolwiek z lamp w okresie obowiązywania
umowy, Testujący może żądać od RENOVIS usunięcia wady, a w razie braku takiej
możliwości wymiany lampy na nową.

§7
1. Strony uzgadniają, że RENOVIS nie ponosi odpowiedzialności za szkody Testującego i
osób trzecich:
a. o charakterze utraconych korzyści i zysków;
b. spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem,
transportem, składowaniem, przechowywaniem bądź konserwacją lamp;
c. będące następstwem posługiwania się lampami niezgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu elektrycznego;

§8
1. Strony uzgadniają, że w przypadku braku zwrotu lamp w wyznaczonym terminie
RENOVIS ma prawo żądać zapłaty za lampy w następującej formie:
a. poprzez wystawienie faktury VAT w wysokości wartości lamp z terminem zapłaty
14 dni.
b. poprzez wystawienie częściowych miesięcznych faktur VAT w wysokości
wartości oszczędności energetycznych do których przyczyniła się oprawa w
okresie testowym 14 dni. Wartość oszczędności energetycznych jest wyliczona w
załączniku 2 do niniejszej umowy
Renovis Sp. z o.o. | ul. Ligocka 103, b.8 40-568 Katowice | REGON 240613030 |NIP 9542588980
Spółka zarejestrowa a w Sądzie Rejo owy w Katowicach | KRS 0000280682 | Kapitał zakładowy 25.
zł
Konto: BZ WBK S.A. 30 1090 1652 0000 0001 2253 4372 | Tel. +48 (32) 420 25 97| e-mail: renovis@renovis.pl

2. W przypadku zwrotu lamp uszkodzonych, niekompletnych, bez instrukcji obsługi, bądź
bez oryginalnego opakowania, stosuje się zapisy ust. 1 niniejszego paragrafu.

§9
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

Data opublikowania dokumentu: 01.06.2016
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