UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU
Umowa zawarta dnia.................... w Wałbrzychu, pomędzy firmą CLEAN FORCE Michał Frydrych z siedzibą
w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 119/7 zwaną dalej Wynajmującym
a firmą/osobą
..................................................................................................................
NIP................................. ADRES.................................................................................................
reprezentowaną przez.............................................................................................................
legitymujący siędokumentami:.......................................................................................................
..................................................................................................................................................
nr tel. kontaktowego:............................................. zwany dalej Najemcą.
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie ....................................................................
Na okres trwania umowy pobiera się od biorącego kaucję w wysokości .................
która zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego i nieuszkodzonego sprzętu.
Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są wg cennika.
Wypożyczenie trwa do dnia ...................... godz............po tym terminie zostanie naliczona opłata wg cennika.
§1
Najemca oświadcza, że jest upoważniony do podpisania niniejszej umowy w imieniu firmy
§2
Najemca potwierdza, że odebrał sprzęt w dniu podpisania umowy zgodny z opisem poniżej:
Maszyna czysta, sprawna technicznie w 100%, widoczne normalne ślady użytkowania
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Akcesoria.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§3
Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu do dnia obowiązującego w umowie bez wezwań i w stanie
niepogorszonym.
§4
Najemca oświadcza, że będzie używał sprzętu zgodnie z jego: przeznaczeniem, warunkami określonymi w instrukcji
obsługi oraz nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim.
§5
Odpowiedzialność materialną za sprzęt ponosi Najemca. W przypadku zaginięcia lub uszkodzeń obniżających wartość
sprzętu Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego kosztów. Podstawąbę dzie faktura VAT
lub paragon wystawione przez wynajmującego.
§6
W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z punktów umowy, wynajmującemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Najemca zobowiązany jest informować wynajmującego o miejscu użytkowania sprzętu, a wypożyczający zastrzega
sobie prawo dostępu do tego miejsca.
§8
W przypadku gdy Najemca nie zwróci sprzętu, wynajmujący zażdą zapłaty równowartości nowego sprzętu
§9
Najemca oświadcza, że wie o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści
materialnej (art. 286 Kodeksu Karnego).
§ 10
Umowęsporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany do
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Niezachowanie terminu zwrotu sprzętu i niedostarczenie go na czas spowoduje wystąpienie na drogę postępowania
sądowego oraz obciążenie Najemcę kosztami sądowymi i ustawowymi odsetkami.
§ 12
Regulamin Wypożyczalni CLEAN FORCE Michał Frydrych stanowi integralna częśćniniejszej umowy
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