Płock, dnia
……………..

UMOWA WYPOŻYCZENIA NR.................. /2019
DANE WYPOŻYCZALNI:
Tel: +48 509 963 651

Wypożyczalnia boxbag Jarosław Bukowski
Płock ul. Dobrzyńska 51, 09-400 Płock
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………..

DANE
WYPOŻYCZAJĄCEGO:

ADRES …………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………….
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO/PRAWA JAZDY

………………………………………………………………………………….

KONTAKT:
NR TELEFONU

MARKA SAMOCHODU I NR REJ……………………………………………………..

………………………………
INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMU
Przedmiot najmu:

Koszt najmu:

Wartość rynkowa:

Przedmiot najmu:

Koszt najmu:

Wartość rynkowa:

Przedmiot najmu:

Koszt najmu:

Wartość rynkowa:

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU WYNAJMOWANGO

Zawartość przedmiotu najmu:

TERMIN NAJMU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ADRES MONTAŻU/DEMONTAŻU

Początek najmu:

Koniec najmu:
Przedmiot najmu powinien zostać zwrócony najpóźniej do godziny 17:00 dnia końca najmu podanego
powyżej lub innej godziny ustalonej indywidualnie.
KAUCJA
Wysokość kaucji:

1

Kaucja zostanie zwrócona w dniu oddania przedmiotu najmu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń kaucja zostanie pomniejszona o wartość
kosztu naprawy sprzętu. Szczegóły rozliczenia kaucji znajdują się w §5 pkt.4 niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu przewozowego, według specyfikacji zamieszczonej w tabeli powyżej, zwany w dalszej części umowy
Sprzętem.
§2
Terminarz
Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień, jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
Sprzęt zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu określonym w niniejszej umowie.
W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby
przedłużenia wypożyczenia, wg stawek zawartych w §5 pkt. 3
§3
Stan techniczny sprzętu
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie oraz zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co
Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu od wypożyczającego w dniu określonym w par. 2 ust. 2 zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie
pisemnej w momencie zwrotu sprzętu.
§4
Zobowiązania Wypożyczającego
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne
zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania i wszelkie uszkodzenia sprzętu.
§5
Kary umowne
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty
związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się
nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, wykazanej w załączniku do umowy.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości podwójnej stawki
dziennej za każdy dzień po terminie zawartym w umowie.
W momencie zwrotu uszkodzonego sprzętu kaucja zostaje zatrzymana w poczet naprawy, do momentu ustalenia kosztów niezbędnych do przywrócenia
sprzętu do stanu używalności.
§6
Opłaty umowne
Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.
Wypożyczający uiszcza najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę tytułem najmu za cały okres wypożyczenia zgodnie z umową.
Dodatkowo Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego kaucję w wysokości ustalonej i zawartej w umowie za każdy przedmiot wypożyczany.
§7
Kradzież sprzętu

W przypadku kradzieży, zgubienia sprzętu wypożyczonego należy niezwłocznie powiadomić o tym organy ścigania właściwe dla
kraju pobytu oraz Wypożyczalnie.
W przypadku braku zwrotu przez kradzież, zagubienie itp. wypożyczający ponosi koszt w wysokości wartości rynkowej zawartej w umowie.
§8
Postanowienia dodatkowe
Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla siedziby Wypożyczalni.
Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................................
Wypożyczalnia

......................................................
Wypożyczający
Płock, dnia............................
ZWROT SPRZĘTU

Kwituję przyjęcie sprzętu od wypożyczającego bez zastrzeżeń.

......................................................
Wypożyczalnia

......................................................
Wypożyczający
ZWROT KAUCJI

Płock, dnia............................

Kwituję odbiór kaucji przez wypożyczającego.

......................................................
Wypożyczalnia

....................................................
Wypożyczający
Płock, dnia …………………...
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