KURT KONIG
MASZYNY BUDOWLANE
POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN POBIERANIA KAUCJI ZA WYNAJEM SPRZĘTU
w firmie Kurt Konig Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Budowlanych 69
80-298 Gdańsk
T: +48 58 303 89 78
www.kurt-koenig.com.pl
E: info@kurt-koenig.com.pl
Zarząd
Rogaczewski W. - Prezes Zarządu

1. Wysokość kaucji podzielona jest na dwie kategorie (A i B).
Kat. A .) Maszyny małe i sprzęt lekki:
- Wysokość kaucji wynosi od 200 zł – 2.000 zł brutto i jest uzależniona od
szeregu czynników m.in. rodzaju i wartości maszyny.

Wpisy do rejestrów
NIP: 589-16-32-424
REGON: 191640493
Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ
w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000200722
Kapitał zakładowy
12.231.000,00 PLN

Kat. B.) Maszyny ciężkie: (powyżej 1 tony)
- Wysokość kaucji wynosi od 2.000 zł – 10.000 zł brutto i jest uzależniona
od szeregu czynników m.in. rodzaju i wartości maszyny.
2. Firma Kurt Konig pobiera kaucję od:
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
- firm których działalność gospodarcza na rynku jest krótsza niż 12
miesięcy
- firm które w momencie podpisywania Umowy Najmu posiadają
zadłużenie wpisane do Krajowego Rejestru Długów oraz Eurel Hermes
(niezależnie od czasu prowadzenia działalności gospodarczej)
- firm nie posiadających zweryfikowanej zdolności kredytowej
3. Kaucję można wpłacić gotówką (tylko Kat. A) , kartą płatniczą w siedzibie
firmy przy podpisywaniu Umowy Najmu lub przelewem przedpłaconym,
zaksięgowanym na naszym koncie bankowym przed podpisaniem
Umowy Najmu.
4. Kaucja zostaje zwrócona Najemcy w momencie zakończenia Umowy
Najmu, pod warunkiem że zwracany sprzęt jest sprawny i nieuszkodzony.
5. Kaucja stanowi zabezpieczenie Wynajmującego na poczet ewentualnych
uszkodzeń sprzętu, powstałych z winy Najemcy w trakcie trwania Umowy
Najmu.
6. Firma Kurt Konig maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie
możliwość zmiany warunków powyższego Regulaminu w dowolnym
momencie. Zmiana warunków regulaminu nie dotyczy Klientów których
Umowy Najmu trwają w trakcie zmiany regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 24.06.2021 r
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