UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU
zawarta w dniu ....

10.2021

w Rokietnicy pomiędzy:

Sprzęt-Bema Grzegorz Smalera ul. Gen. Józefa Bema 20/2 62-090 Rokietnica zwanym w dalszej części
umowy Wynajmującym, a:

imię, nazwisko / firma: ……………………………………………………………………………
adres: ………………………………………………………………………………………………..
rodzaj dokumentu tożsamości (prawo jazdy/dowód osobisty/paszport) i nr:
………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Najemcą.
1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie urządzenia:

Zagęszczarka Dro-Masz DRB80c 78 KG
2. Pobrano kaucję:

300 PLN.

3. Okres wypożyczenia: od
.........................
4. Liczba płatnych dni wypożyczenia: ..................
5. Cena za jedną dobę wypożyczenia:
Transport:

6. Łączny koszt wypożyczenia:

2021 do:

.........................

2021.

60 PLN.

......................... PLN

PLN.

7. Umowa może być zawarta tylko na pełne dni przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy
czas wypożyczenia sprzętu.
8. Urządzenie zostaje wydane najemcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
9. Urządzenie zostaje zwrócone wynajmującemu ………………………………….
10. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu urządzenia wynajmującemu, najemca zostanie
obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia według stawek
podanych w punkcie 5 niniejszej umowy.
11. Wynajmujący przekazuje do używania najemcy urządzenie sprawne technicznie co najemca
potwierdza własnoręcznym podpisem.
12. Wynajmujący zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i
jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego
użytkowania urządzenia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiotowe urządzenie
oraz pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia. Najemca zobowiązuje się do
zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia w przypadku gdyby naprawa była niemożliwa lub
jej koszty przekraczały 70% wartości urządzenia.
13. Kaucja oraz opłaty za wypożyczenie urządzenia są pobierane z góry za cały okres
wypożyczenia. Po podpisaniu niniejszej umowy i wydaniu urządzenia nie ma możliwości skrócenia
okresu wypożyczenia.
14. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
15. Wszelkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby wynajmującego.
16. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla jej ważności formy pisemnej.
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
…………………………………………………………….…………………………………………………………….
WYNAJMUJĄCY
NAJEMCA

