NAROČILNICA ZA 10-DNEVNO BREZPLAČNO TESTIRANJE –
OMBEA glasovalni sistem
Posebna ponudba - testirajte OMBEA glasovalni sistem brezplačno 10 dni in takoj izkusite, da ...
Prenosna enota OMBEA ResponsePad omogoča glasovanje do 2000 udeležencem hkrati, edina omejitev je, da
so vse enote znotraj dosega 100m. Prenosna enota deluje preko radio frekvence (RF) in je enostavna za uporabo
in hkrati dovolj robustna in lahka, da bo zadovoljila še tako zahtevne uporabnike.

Naročite 10-dnevno brezplačno testiranje. Pošljite nam vaše naročilo v spodnjem obrazcu in učinek bo prepričal
tudi vas.

Prosimo, vnesite svoje osebne podatke in dostavili vam bomo OMBEA glasovalni sistem, ki ga boste 10 dni testirali
popolnoma brezplačno (*obvezni podatki):
Ime, Priimek*
Podjetje/Izobraževalna ustanova*
(Naročnik)
Naslov*
Poštna št. in kraj*
E-Mail*
Telefon*

Željen termin brezplačnega najema:

od __________________________ do __________________________

Točen datum najema boste uskladili in določili po pogovoru z našim predstavnikom.
Izpolnjen obrazec prosimo pošljite na email contact@inovatio.si
ali po pošti na naslov Inovatio d.o.o., Ul. heroja Bračiča 6, 2000 Maribor.

Naročnik:
(podpis in žig)

V

Ponudnik:

, dne

Inovatio d.o.o.
Ulica heroja Bračiča 6
SI-2000 Maribor
SI90538005
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SPLOŠNI POGOJI BREZPLAČNEGA TESTIRANJA OPREME
1.

Čas izposoje. Čas izposoje je predviden za 10 dni (razen če je dogovorjeno drugače) in se prične z vročitvijo blaga
oziroma na dan prvega poizkusa vročitve pošiljke (če je blago poslano s kurirsko službo) in konča na zadnji dan
uporabe. Oprema mora biti vrnjena najemodajalcu osebno (naslednji dan po izteku časa izposoje) ali s kurirsko službo
(odposlano najkasneje naslednji dan po izteku časa izposoje).

2.

Transport. Naročnik je odgovoren za prevoz do svoje lokacije in za vračilo nazaj najemodajalcu (razen če je
dogovorjeno drugače). Stroške transporta krije naročnik. Najemodajalec pošlje najemniku elektronsko pošto, ko je
pošiljka poslana. Naročnik prav tako pošlje elektronsko pošto najemodajalcu, ko je pošiljka oddana v vračilo.

3.

Testiranje. Blago si je možno izposoditi za brezplačno testiranje za dobo 10 dni oz. po dogovoru.

4.

Odpoved. Odpoved naročila brezplačnega testiranja je možna preko telefona 02/828-00-54 ali emaila
contact@inovatio.si vsaj en (1) dan pred predvidenim dnem izposoje. Odpoved je brezplačna, v kolikor blago še ni bilo
predano za pošiljanje kurirski službi.

5.

Uporaba. Naročnik mora ravnati z opremo previdno in skrbno, ter zanjo prevzema polno odgovornost.

6.

Pravice naročnika. Najemodajalec jamči naročniku izposojo blaga za namene testiranja, določene v tej pogodbi.

7.

Lastništvo. Blago je in bo ostala last najemodajalca, razen v primeru dogovora o odkupu opreme, predane na testiranje.
Naročnik ne sme dajati opreme v podnajem tretji osebi.

8.

Zavarovanje blaga Izposojeno blago ni zavarovano. Eventuelne poškodbe opreme krije naročnik. Eventuelna kraja
opreme je odgovornost naročnika, le-ta pa je ob najemu seznanjen, da bo v tem primeru plačal 100% maloprodajne
vrednosti blaga.

9.

Popravila. Najemodajalec blago izroči v brezhibnem stanju in nepoškodovano. V primeru nastanka ali povzročitve
kakršnihkoli poškodb opreme mora naročnik o tem takoj obvestiti najemodajalca. V primeru poškodbe naročnik plača
stroške popravila in druge nastale stroške v zvezi s popravilom.

10.

Izguba, poškodbe ali nevrnjena oprema. Naročnik s to pogodbo prevzema tveganje in stroške izgube ali poškodb
blaga. V primeru malo verjetnega dogodka, ko naročnik prejme blago posredno od pogodbenega prevoznika in je ob
prejemu pošiljka videti poškodovana, mora naročnik v roku treh (3) ur po prejemu blaga, takoj obvestiti
najemodajalca. V primeru, da je popolnoma jasno, da je poškodba nastala med dostavo dostavljavca, se škoda ne
zaračuna naročniku. V primeru izgube ali nevračila blaga se naročnik strinja in dovoljuje, da najemodajalec izstavi račun
za maloprodajno ceno blaga. Izposojeno blago se šteje za "izgubljeno" ali "nevrnjeno", če izposojeno blago naročnik
ne uspe vrniti najemodajalcu v roku sedmih (7) dni po preteku dogovorjenega datuma časa izposoje. Za zamujeno
vračilo ali nevračilo se zaračuna maloprodajna cena blaga (po ceniku).

11.

Vračilo. Ob koncu ali predčasnem končanju najema mora naročnik vrniti blago najemodajalcu vzdrževano, v dobrem
stanju, s pričakovanimi obrabami, ki so posledica samo normalne in pravilne uporabe. Naročnik bo najeto blago vrnil
na svoje stroške in izdatke na način, ki ga izbere najemodajalec. Normalno obrabo in odrgnine določi najemodajalec
znotraj običajnih sprejemljivih meja. Naročnik je odgovoren, da pri povratnem pošiljanju uporabi primerno pakiranje in
original embalažo, predvsem z uporabo embalaže in odpremnega materiala, ki ga je uporabil in priložil najemodajalec
ob pošiljanju. Najemodajalec si pridržuje pravico do prevzema opreme ter do ugotovitve stanja opreme v razumnem
roku. Najemodajalčeve ugotovitve glede stanja opreme so obvezujoče v skladu s točko 10 splošnih pogojev
(Izgubljena, poškodovana ali nevrnjena oprema).
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