
Gdańsk, XX.XX.XX , godz. X:XX

Umowa nr XX XX XX

imię, nazwisko: -

dokument tożsamości: -         seria i numer: -

telefon kontaktowy: -

Przedmiot/y umowy najmu:

1. - Uwagi: - Cennik: -

2. - Uwagi: - Cennik: -

* kwota doliczana w przypadku gdy stan czystości zwracanego sprzętu odbiega znacząco od tego w jakim został on wydany.

Okres trwania umowy: XX.XX.XX - - godz.: X:XX

Kwota wynajmu: -

Postanowienia ogólne:
1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.

2. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, Najemca składa zwrotną kaucję w kwocie -

3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych kopiach.
Prawa i obowiązki stron

Oświadczenia stron

• dane Najemcy zawarte w niniejszej umowie nie będzie udostępniał osobom trzecim;

• nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone wynajętymi urządzeniami;

• wynajmowany sprzęt jest jego własnością;

• wynajmowany sprzęt zdolny jest do używania;

• jest płatnikiem VAT (faktury wydawane są w trakcie zwrotu narzędzi).

•  wynajmowane  urządzenia  będzie  używał  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz  z  należytą  starannością  zabezpieczy  je  przed 

uszkodzeniami, zniszczeniami lub utratą w tym także kradzieżą;

• nie będzie dokonywał samodzielnych przeróbek, modyfikacji oraz napraw w wynajętych urządzeniach;

……………………………………     ……………………………………
                    Najemca       Wynajmujący

PROTOKÓŁ ODBIORU
1. Wynajmujący przyjął sprzęt bez uwag/z uwagami**. Kaucja zwrotna została wypłacona w całości/części**.

2. Zwrot całkowity/częściowy**:....................................................................................................................................................

……………………………………
                    Najemca       Wynajmujący

 **niepotrzebne skreślić

www.e-wypozyczalnia.com.pl

kontakt@e-wypozyczalnia.com.pl 

tel.: 534 575 000

80-809 Gdańsk, ul. Milskiego 1/10B

Umowa najmu zawarta pomiędzy Kamilem Burblis, zwanym dalej Wynajmującym a Najemcą:

1. Najemca ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu i zwrotu narzędzi przed upływem ustalonego wcześniej 

terminu. O fakcie tym zobowiązany jest  powiadomić Wynajmującego co najmniej dobę przed terminem wcześniejszego zwrotu.

2. Najemca ma prawo przedłużyć umowę najmu pod warunkiem powiadomienia o takim zamiarze Wynajmującego co najmniej w 

dniu upływu wyznaczonego terminu zwrotu. Przedłużenie umowy bez uprzedniego uregulowania należności może odbyć się na 

okres nie dłuższy niż 2 dni.

3. W przypadku stwierdzenia  wad urządzenia przez Najemcę, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Wynajmującego. Zgłoszenia reklamacji w dniu zwrotu sprzętu nie będą rozpatrywane. 

Wynajmujący oświadcza, że:

• w przypadku niedostarczenia przez Najemcę  wynajętych urządzeń do siedziby firmy (Gdańsk, ul. Milskiego 1/10B) w ustalonym 

wcześniej czasie, zastrzega on sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą ponadwymiarową dobę w kwocie jak za 

pierwszy dzień najmu danego urządzenia;

• w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu czystości zwracanego sprzętu (tj. odbiegającego znacząco od stanu w którym został 

on wydany), zastrzega on sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości podanej w tabeli „cennik”.

• zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i odbioru wypożyczonego sprzętu 

w przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z punktów niniejszej umowy;

Najemca oświadcza, że:

• przed użyciem elektronarzędzi  zapozna się z ich instrukcją obsługi (w szczególności z zasadami bezpieczeństwa pracy) 

udostępnioną przez Wynajmującego w formie papierowej bądź elektronicznej;

• wynajęty sprzęt zwróci w stanie nie gorszym niż otrzymał (dotyczy również stanu czystości, nie dotyczy elementów ulegających 
naturalnemu zużyciu). 

• w przypadku, gdy nie będzie on w stanie zwrócić urządzeń w ustalonym wcześniej czasie, powiadomi  Wynajmującego o tym fakcie 

co najmniej w dniu upływu ustalonego  terminu;

• w przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze bezpieczne użytkowanie, dewastacji bądź kradzieży urządzenia niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Wynajmującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle 

stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

    ……………………………………..


