Częstochowa dn. ……………….

Phiolent Polska Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Sabinowska 48-50
e-mail phiolentpolska.biuro@gmail.com
e-mail phiolentpolska.serwis@gmail.com
tel. 34 389 80 72
tel. 505 011 010

UMOWA WYNAJMU ELEKTRONARZĘDZI
Zawarta w dniu ……………………r., w Częstochowie, pomiędzy:
Phiolent Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 42-202 Częstochowa, przy ul. Sabinowskiej 48-50
zwanym dalej Wynajmującym, a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą / zamieszkałym w …………………………………. przy
ul. ……………………………………………………………, NIP / nr dow.
osobistego ………………… REGON / Pesel……………………. nr tel. ……………………..
zwanym dalej Najemcą.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie:
1. (model)..…………………………………………….
Nr seryjny ……………………………, wartość urządzenia……………………...zł
( słownie:……………………………………………………………………………………….).
Cena netto za dobę wypożyczenia: …………………zł, za każdą następną dobę:……………zł.
2. (model)..…………………………………………….
Nr seryjny ……………………………, wartość urządzenia…………………..….zł
( słownie:……………………………………………………………………………………….).
Cena netto za dobę wypożyczenia: …………………zł, za każdą następną dobę:……………zł.
§2
Na okres trwania umowy pobiera się od Najemcy kaucję w wysokości …………………..zł.,
która zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego i nieuszkodzonego elektronarzędzia wraz z
dodatkowym osprzętem.
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§3
Opłaty za wypożyczenie sprzętu naliczane są wg obowiązującego cennika i pobierane są z
góry za cały deklarowany okres wypożyczenia. Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania
niniejszej umowy opłatę na podstawie faktury proforma stanowiącej załącznik do umowy.
§4
Wypożyczenie trwa:
od dnia ………………………………godz. ………………………….
do dnia ………………………………godz. ………………………….
Po tym terminie zostanie naliczona opłata wg obowiązującego cennika.
§5
Inne ustalenia oraz wyposażenie dodatkowe:
1)……………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………….
5)……………………………………………………………………………………………….
§6
Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt będący przedmiotem umowy
jest sprawny, w dobrym stanie technicznym, bez żadnych wad.
§7
Do obowiązków Najemcy należy:
1. Użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
2. Zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
3. Niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż
w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,
4. Nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody
Wynajmującego,
5. Nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
6. Utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie,
7. Pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw
wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji. Naprawy muszą być wykonywane w
autoryzowanym punkcie serwisowym Phiolent.
8. Dostarczenie sprzętu na swój koszt do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu
technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni.
2/3
Phiolent Polska Sp. z o.o., ul. Sabinowska 48 – 50, 42-202 Częstochowa Poland
NIP: PL 573 284 84 65, REGON: 243493307, KRS: 0000 499 551
PKO BP SA numer konta firmy: 91 1020 1664 0000 3302 0469 6284
Tel : + 48 34 38 98 072, Tel.Mobil : + 48 505 011 010,
Mail: phiolentpolska.biuro@gmail.com , www.phiolent.com

§8
Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi
pełną odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Kradzież lub dewastacje
Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania i Wynajmującemu.
§9
W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić
Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.
§10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez
obydwie strony.
§11
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
§13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.

Podpis Wynajmującego

Podpis Najemcy

………………………………

……………………………..

Potwierdzamy zwrot urządzenia oraz właściwe rozliczenie kaucji w dniu…………………..
Podpis Wynajmującego

Podpis Najemcy

………………………………

……………………………..
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