Umowa wypożyczenia sprzętu

Zawarta w dniu: ……… /….... / 201…, pomiędzy:
Firmą ComminT Sp. z o.o. 02 ‐668 Warszawa, Al. Lotników 1, NIP: 5213250060 operatorem strony
www.mediment.pl, zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165218.
Osoba odpowiedzialna za umowę najmu: Robert Witkowski tel. 601 295 778 email:
kontakt@MediMent.pl , zwanym dalej „wypożyczającym”
a;

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….……………………………………………………………

Adres zam.: ………………………………………………………………………………………….………………………………………

Adres użytkowania:……………………………………………………………………………………..…………………………………

Legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer): …………………………………………………………………
Numer telefonu: komórkowy . +48
Zwanym dalej „najemcą”
1.

Wypożyczający wypożycza Najemcy sprzęt w postaci:
Numer seryjny: brak
Wypożyczający wypożycza sprzęt Najemcy na okres 1 / 2 / 3 mc.
( …….. miesiąc/e) tj. od dnia …….. / …….. / 201….. do dnia …….. / ……. / 201…. .

2.

Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest wolny od wad
a Najemca ten fakt potwierdza własnoręcznym podpisem.

3.

Strony ustalają, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń
sprzętu, powodujących niemożność dalszego funkcjonowania lub ograniczenia w
funkcjonowaniu. W takiej sytuacji Najemca ponosi wszelkie koszty naprawy sprzętu
przywracające mu dotychczasowe funkcjonowania. Ponadto Najemca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu powodujące zmniejszenie jego estetyki i
funkcjonalności. Po wygaśnięciu ważności umowy Najemca powinien natychmiast zwrócić
Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem
zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

4. Strony ustalają następujące zasady odpłatności za najem sprzętu określonego w pkt.1. Cena
wynosi 150,00 zł miesięcznie lub 400 zł kwartalnie + 35,00 zł za materacyk. Kaucja zwrotna
stanowi równowartość 350,00 zł. Opłata pobierana jest z góry lub w dwóch ratach (nie
dotyczy kaucji).
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5.

Najemca ma obowiązek oddać sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia w stanie
niepogorszonym, czystym, sprawnym, funkcjonującym. Strony potwierdzają stan sprzętu
swoim podpisem w momencie zakończenia wypożyczenia.

6.

Strony ustalają, że Najemca dokona zwrotu sprzętu w siedzibie firmy przy ul. Wołoska 18,
03‐675 w Warszawie. Zwrot sprzętu nastąpi w dniu wskazanym jako ostatni dzień okresu
wypożyczanego w pkt. 1 umowy do godziny 15:00. W przypadku wcześniejszego zwrotu
sprzętu wypożyczającemu kwota wynikająca z pkt.4 nie ulega zmianie. W przypadku zwłoki
Najemcy w zwrocie wypożyczanego sprzętu Wypożyczający naliczy 1% wartości najmu za
każdy dzień zwłoki . Dobę niepełną zaokrągla się do doby pełnej. Do zapłaty kwoty
należności wypożyczającego wynikającej ze zwłoki Najemcy w zwrocie sprzętu Najemca
zobowiązuje się bez dodatkowego wezwania, w chwili oddania sprzętu.

7.

W okresie wypożyczenia odpowiedzialność za wydany sprzęt/ uszkodzenie, utratę,
zniszczenie ponosi Najemca. Wypożyczający określa wartość sprzętu na kwotę: 850,00 zł
netto plus 8 % VAT i wyznacza wysokość kaucji pkt. 4.

8.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

9.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy podlegają właściwości Sądu Rejonowego
właściwego dla miasta Warszawa
Potwierdzamy, odbiór ustnej instrukcji użytkowania, znam również zasady użytkowania łóżeczka
dla niemowląt.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Wypożyczającego

……………………………

Podpis Najemcy

……………………………

Pobrałem:

Kwotę:

+

1 x 350 zł kaucji za komplet i odebrałem w dniu …………..………….

………………………………………………………………………………………………….
Razem: ………………………………..

………………………….
Podpis
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