Umowa wynajmu
Zawarta w ……………… w dniu ………………
Pomiędzy

…………………………………………

…………………………………………,

z

zwanym

siedzibą
dalej

w

………….……

Wynajmującym,

ul
a

………………………………………… z siedzibą/zamieszkałym w ………………. , ul.
………………………………………… zwanym dalej Najemcą.
1. Przedmiotem najmu jest produkt / produkty określone w protokole
odbioru, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty (czynszu) z tytułu najmu
w wysokości ……………………… zgodnie z cennikiem Wynajmującego.
3. Umowa zostaje zawarta na czas od ………………………………………… do
…………………………………………

Jeżeli

strony

nie

postanowiły

inaczej,

przedmiot najmu zostaje wydany w dniu podpisania umowy.
4. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu najmu zgodnie z
zasadami eksploatacji tego typu urządzeń. Za szkody wynikające z
nieodpowiedniego korzystania z przedmiotu najmu odpowiedzialność
ponosi Najemca.
5. Przedmiot najmu nie może być bez zgody Wynajmującego przedmiotem
użyczenia ani oddany w podnajem.
6. Ubezpieczenie

przedmiotu

najmu

od

wszelkich

ryzyk

obciąża

Wynajmującego.
7. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą
eksploatacją przedmiotu najmu oraz do dokonywania drobnych napraw.
8. Wynajmującemu służy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku oddania przedmiotu w podnajem lub
używania przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub jego
przeznaczeniem.
9. Po zakończeniu okresu najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu
przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Zwrot następuje po
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spisaniu przez strony protokołu, będącego załącznikiem nr 2 do
niniejszej umowy.
10.

W razie zwrotu przedmiotu najmu po upływie okresu na jaki została

zawarta umowa, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą za okres
korzystania z niego, zgodnie z cennikiem Wynajmującego, o ile
Wynajmujący został o tym poinformowany.
11.

W razie niepoinformowania Wynajmującego, używanie przedmiotu

najmu po upływie okresu na jaki umowa została zawarta będzie
traktowane jako przywłaszczenie, o czym poinformowana zostanie
Policja.
12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy kodeksu cywilnego.
13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po

jednej dla każdej ze stron.
14.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………

Podpis Wynajmującego

Podpis Najemcy

Najem-wynajem.pl

