Umowa wypożyczenia nr ................................
zawarta w dniu ................................ r.,
pomiędzy:
Michałem Wiśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „IN‐BOX Michał Wiśniewski” z siedzibą w Warszawie,
Plac Czerwca 1976 roku nr 7, kod pocztowy 02‐495 NIP 5213305306 zwanym dalej „Wynajmującym”,
a
Panią/Panem .........................................................................
zam. w ................................................... przy ul. ......................................................................…., kod ........................., posługującym
się nr PESEL .............................., legitymującym się dowodem osobistym serii …...... nr ......................, zwanym w dalszej części
umowy „Najemcą”,
§ 1.
1. Umowa zostaje zawarta na okres ............. tygodni (tj. ............. dni) liczony od dnia otrzymania urządzenia przez Najemcę
i równoczesnego drugostronnego podpisania umowy. Termin zwrotu urządzenia ……………..
2. Wynajmujący
przekazuje,
a
Najemca
przyjmuje
do
odpłatnego
korzystania
na
potrzeby
własne
Monitor oddechu BABYSENSE 5 + Niania elektroniczna Babysense SC-210
urządzenie..................................................................................... przez okres na który została zawarta umowa,.
3. Wynajmujący oświadcza, że urządzenie stanowi jego własność i nie jest obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wynajmujący oświadcza, że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym, zdatnym do umówionego użytku i nie posiada
żadnych widocznych wad i uszkodzeń.
5. Urządzenie nie podlega amortyzacji, ani wykupowi.
§ 2.
1. Czynsz za wypożyczenie urządzenia pobierany z góry za cały okres, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi .......................
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….)
2. Koszty transportu urządzenia w obie strony (tj. dostawa i odbiór) wynoszą ....................................
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….)
3. Kaucja jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wobec Wynajmującego, wynosi ....................................
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….)
4. Wynajmujący potwierdza otrzymanie wpłaty na rachunek bankowy czynszu za wypożyczenie, kosztów transportu urządzenia
oraz kaucji.
5. Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy na wskazany poniżej numer konta bankowego nie później niż trzeciego dnia roboczego
licząc od daty oddania (dostarczenia do siedziby Wynajmującego) wypożyczonego urządzenia bez uszkodzeń.
6. Numer konta bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….
Właściciel rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….
7. Czynsz za wypożyczenie oraz koszty transportu nie podlegają zwrotowi.
§ 3.
1. Najemca oświadcza, że korzystanie z urządzenia będzie odbywało się wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją i zgodnie z jej
treścią
2. Oddanie przez Najemcę urządzenia innej osobie do korzystania na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest zabronione.
3. Koszty eksploatacji wypożyczanego urządzenia ponosi Najemca.
4. Najemca oświadcza, że nie będzie dokonywał żadnych samodzielnych napraw urządzenia bez wiedzy i zgody Wynajmującego.
5. W przypadku uszkodzeń obniżających wartość urządzenia Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego
kosztów.
6. Odpowiedzialność, o której mowa wyżej nie dotyczy normalnego zużycia urządzenia, będącego wynikiem jego prawidłowego
używania.
7. Za okres kiedy dokonywane będą ewentualne naprawy lub konserwacja urządzenia przez Wynajmującego czynsz nie będzie
naliczany.
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8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty
materialne.
§ 4.
1. Najemca zobowiązuje się do nadania przesyłki z wypożyczonym urządzeniem najpóźniej następnego dnia roboczego po
zakończeniu okresu wypożyczenia.
2. Najemca zobowiązuje się zwrócić urządzenie bez wezwań w stanie niepogorszonym tj. sprawne, oczyszczone i kompletne ‐z
uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
3. Istnieje możliwość wydłużenia okresu wypożyczenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, bądź pisemnym z
Wynajmującym i ustaleniu szczegółów tj. długości przedłużenia okresu wypożyczenia oraz terminu wpłaty czynszu za dalszy okres
wypożyczenia.
4. Chęć przedłużenia terminu wypożyczenia urządzenia należy zgłosić Wynajmującemu nie później niż 3 dni przed końcem okresu
wypożyczenia.
§ 5.
1. W razie zaginięcia, utraty, kradzieży lub zniszczenia urządzenia na skutek jego niewłaściwej eksploatacji, Najemca zobowiązany
jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej, tj. takiej, za jaką urządzenie o takich samych parametrach i
właściwościach można odkupić.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zwróconego urządzenia, koszty naprawy określony przez serwis gwaranta zostanie
potrącony z kaucji. Pozostała wartości kaucji zostanie wypłacona po naprawie urządzenia.
3. W razie zalegania Najemcy z zapłatą zaległego czynszu Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia zaległego czynszu z kwoty
wpłaconej kaucji.
§ 6.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Wynajmującego.
§ 9.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący:

Najemca:

…..............................................
Tel.: ……………………………………..

…..............................................
Tel.: ……………………………………..
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