
 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE KLIENTA PRZEKAZUJĄCEGO POJAZD DO APLIKACJI 
 

  Indeks: OBPR-17-B-Wzo-Oswiadczenie klienta pojazd-4 

 
 
 
 
________________________  
PIECZĘĆ KONTRAHENTA 

VISUALCOM SP. Z O.O. SP. K. 
UL. RYDYGIERA 19/U9 

01-793 WARSZAWA 
 
W związku z przekazaniem firmie Visualcom Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Visualcom) pojazdu firmowego do aplikacji lub usunięcia z 
niego oznakowania (dalej: aplikacji) Kontrahent oświadcza oraz przyjmuje do wiadomości: 
 

1. Pojazd przekazany przez Kontrahenta do aplikacji jest jego własnością, względnie jest w jego posiadaniu. Kontrahent 

prawo do dysponowania nim, w tym do umieszczania na nim reklam.  

2. Pojazd przekazany do aplikacji posiada oryginalną, nie naruszoną i trwałą powłokę lakierniczą, przydatną aplikacji 

foli. Oznacza to, że aplikacja folii (szczególnie usuwanie folii) nie naruszy lakieru na pojeździe. W przypadku 

wystąpienia sytuacji gdzie klej folii naruszy powłokę lakierniczą pojazdu, nie będziemy wysuwać roszczeń wobec 

Visualcom. To samo ma zastosowanie w przypadku gdy pojazd jest oklejony folią stanowiącą element jego 

oznakowania.  

3. W przypadku naruszenia przez usuwaną folię powłoki lakierniczej, doprowadzimy pojazd do stanu przydatności do 

aplikacji na własny koszt.  

4. W sytuacji ujawnienia ognisk korozji lub uszkodzeń Visualcom ma prawo omówić wykonania usługi, ale również 

może podjąć się jej wykonania na ryzyko Kontrahenta.  

5. W przypadku występowania ognisk korozji lub uszkodzeń karoserii na pojeździe odklejanie się folii po wykonaniu 

usługi nie będzie stanowiło przesłanki do zgłoszenia reklamacji w Visualcom.  

6. Pracownicy i podwykonawcy Visualcom nie są uprawnieni do usuwania elementów pojazdu takich jak: klamki, 

listwy, zderzaki, reflektory, znaki marki pojazdu, elementy ozdobne czy uszczelki. Aplikacja dopasowana zostanie 

do krawędzi wymienionych elementów. W sytuacji wymagania przyklejenia folii pod wymienione elementy, 

właściciel pojazdu usunie i zamontuje je na własny koszt i ryzyko.  

7. Pracownicy i podwykonawcy Visualcom mogą w trakcie klejenia wyłącznie na wyraźne życzenie Kontrahenta, ale 

także na jego ryzyko, usunąć oznaczenia z samochodu, natomiast ewentualne zamocowanie ich z powrotem będzie 

leżało w gestii Kontrahenta.   

8. Kontrahent zapewni miejsce aplikacji gwarantujące możliwość bezpiecznego wykonania usługi (temp. od +7 do +25 

st. Celsjusza, brak działania wiatru, zadaszenie, brak osób postronnych). W przeciwnym przypadku pojazd zostanie 

dostarczony do warsztatu wykonawcy na okoliczność wykonania usługi lub poprawek na koszt Kontrahenta.  

9. Pojazd na czas aplikacji zostanie wyłączony przez Kontrahenta z pracy i z ruchu.  

10. Pojazd zostanie dostarczony przez Kontrahenta czysty, wymyty na chwilę przed wykonaniem usługi w myjni 

automatycznej lub ręcznej, ale bez użycia wosku. W przeciwnym w przypadku Visualcom odstąpi od wykonania 

usługi.  

11. Pielęgnacja pojazdu po aplikacji nie wymaga stosowania szczególnych środków, zaleca się jednak unikanie myjni 

automatycznych, gdyż szczotki w nich pracujące powodują mechaniczne rysowanie powłoki folii.  

12. Dopuszczenie pracowników Visualcom do aplikacji jest równoznaczne z umocowaniem zapisów niniejszego 

oświadczenia pomiędzy Kontrahentem a Visualcom. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
W imieniu Kontrahenta 
(data, podpis i pieczęć) 


