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UMOWA NAJMU nr …………

Zawarta pomiędzy Kamilem Burblis, zwanym dalej Wynajmującym a ……………………………………………………………,

(numer telefonu: ……………………………………) legitymującym się dowodem/paszportem/prawem jazdy* o nr 

…………………………………………… zwanym dalej Najemcą. Umowa zawarta zostaje na okres od ……………………do……………………

Kwota wynajmu wynosi ……………… (płatne z góry). 

Niniejsza umowa reguluje kwestie formalne dotyczące wynajmu: ………………………………………………………………………………………

Łączna ilość wynajętego sprzętu: ……………

Istotne uwagi odnośnie stanu wydawanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………………

□ WYDANIE PRZEDMIOTU NAJMU W LOKALU □ ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU W LOKALU

□ DOSTAWA DO KLIENTA:

Adres: …………………………………………………………………

Godzina:………………………………………………………………

□ ODBIÓR OD KLIENTA:

Adres: ……………………………………………………………………

Godzina:…………………………………………………………………

Informacje dodatkowe:

Postanowienia ogólne
1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
2. Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego, Najemca składa zwrotną kaucję w kwocie ……….zł.
3 .Umowę sporządzono w dwóch jednakowych kopiach.

Prawa i obowiązki stron
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 dobę 

przed upływem 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. 

Oświadczenia stron
Wynajmujący oświadcza, że:
- wynajmowany sprzęt jest jego własnością;
- stan techniczny wynajmowanego urządzenia jest mu znany;
- wynajmowany sprzęt zdolny jest do używania;
- w przypadku niedostarczenia do siedziby firmy (Gdańsk, ul. Milskiego 1/6) lub uniemożliwienia odbioru sprzętu przez Najemcę 

(dotyczy opcji odbioru od klienta) 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;

- zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i odbioru wypożyczonego sprzętu w 
przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z punktów niniejszej umowy;

- jest płatnikiem VAT (faktury VAT dostarczane są w trakcie zwrotu narzędzi).

Najemca oświadcza, że:
- przed użyciem wynajętego sprzętu zapozna się z jego instrukcją obsługi udostępnioną przez Wynajmującego w formie papierowej 

bądź elektronicznej;
- wynajmowane urządzenia będzie używał zgodnie z ich przeznaczeniem;
- nie będzie dokonywał samodzielnych przeróbek, modyfikacji oraz napraw w wynajętych urządzeniach;
- wynajęty sprzęt zwróci w stanie nie gorszym niż otrzymał (nie dotyczy elementów ulegających naturalnemu zużyciu);
- w przypadku, gdy nie będzie on w stanie zwrócić urządzeń w ustalonym wcześniej miejscu i czasie, powiadomi  Wynajmującego o tym 

fakcie co najmniej dobę przed upływem ustalonego terminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ewentualne spory powstałe na 

tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

………………………                                                                               ………………………
(Najemca)                                     (Wynajmujący)

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

………………………            ………………………
(Najemca)                                                                                                  (Wynajmujący)

*niepotrzebne skreślić
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