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ZASADY UŻYTKOWANIA KONTENERÓW 

 

1. „Zasady użytkowania kontenerów” określają warunki, na jakich Odbiorcy, którzy zawarli z Dostawcą umowę na dostawy SL, mogą 

korzystać z kontenerów na suchy lód stanowiących własność Dostawcy (zwanych dalej kontenerami). 

  

2. Odbiorca, który chce korzystać z kontenerów Dostawcy, może to czynić tylko na warunkach określonych w „Zasadach użytkowania 

kontenerów”, które jako załącznik do umowy dostawy SL, zawartej przez Dostawcę i Odbiorcę, stanowią jej integralną część. 

Podpis Odbiorcy pod „Zasadami użytkowania kontenerów” oznacza, że zapoznał on się z ich treścią i je zaakceptował. 

 

3. Odbiorca suchego lodu (w ramach ceny płaconej za jego nabycie) otrzymuje od Dostawcy kontenery (wraz z SL) do użytkowania, 

przez okres 5 dni. Kontenery służą do przechowywania i transportu wyłącznie suchego lodu. W uzasadnionych przypadkach okres 

ten może zostać wydłużony. Warunkiem wydłużenia jest przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem i uzyskanie pisemnej 

zgody Dostawcy. Odbiorca może przechowywać w kontenerach wyłącznie SL dostarczony przez Dostawcę. 

 

4. Najpóźniej w ciągu jednego dnia po upływie okresu użytkowania, o którym stanowi pkt. 3, Odbiorca jest zobowiązany zwrócić 

kontenery Dostawcy. Jeżeli Odbiorca nie zwróci kontenerów w powyższym terminie będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania 

za bezumowne przetrzymywanie kontenerów w wysokości 100,00 zł dziennie, za każdy kontener. 

 

5. W przypadku, jeżeli Odbiorca nie zwróci Dostawcy kontenerów po 60 dniach od daty jego wydania, Odbiorca jest zobowiązany 

wpłacić na konto Dostawcy kaucję, stanowiącą równowartość zakupu nowego kontenera, w wysokości:  

kontener TYP 160  - 5.000,00 PLN  

kontener TYP 260  - 6.000,00 PLN  

kontener TYP 480  - 6.500,00 PLN  

kontener TYP 600  - 8.000,00 PLN 

 

6. Wpłata kaucji nastąpi na podstawie noty księgowej, jaką Dostawca będzie wystawiał Odbiorcy. Kaucja będzie zwracana przelewem 

na konto Odbiorcy, w ciągu 14 dni od dnia zwrotu kontenera do siedziby firmy Dry Ice Zone Sp. z o.o.. Dostawcy przysługuje 

prawo potrącenia z kwoty kaucji opłaty za bezumowne przetrzymywanie kontenerów, o której stanowi pkt. 4, opłaty 

administracyjnej w wysokości 100,00 zł oraz kosztów ewentualnej naprawy kontenera. 

  

7. Po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania kontenera Odbiorca staje się jego właścicielem. W takim wypadku zobowiązany jest do 

zapłaty Dostawcy równowartości kontenera oraz odszkodowania za bezumowne przetrzymywanie kontenera, o którym stanowi 

pkt. 4. Dostawca może potrącić obie należności z kaucji, o której mowa w pkt. 5. 

  

8. Kwota kaucji nie podlega zwrotowi w przypadku zgubienia lub zniszczenia kontenera.  

 

9. Odbiorca zobowiązany jest do podania na piśmie ilości posiadanych kontenerów na każde pisemne żądanie Dostawcy.  

 

10. Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia kontenera uszkodzonego. W takim wypadku Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty jego 

równowartości, określonej w pkt. 5. 

 

 


