
UMOWA WYNAJMU SPRZ TUĘ
WYNAJMUJĄCY  :  Orbic.pl  Sławomir  Czornij  ul.  Orla  10/15  58-560  Jelenia  Góra,  NIP  6111039451 

NAJEMCA: Firma / Imię i Nazwisko: ........................................................Adres ..............................................

....................................................................... tel. ……...................... Nr Dowodu Osobistego ............................

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie najemcy do używania  sprzętu  ............................................................... 

wraz z ................................. Łączna wartość sprzętu w PLN ................., 

słownie: .............................................................................................

2. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny, a Najemca to potwierdza.

3. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty naprawy.

4. Najemca  deponuje  kaucję  w  kwocie  ........................  PLN.  Kaucja  jest  zwracana  Najemcy  po  zwrocie 

wynajmowanego  sprzętu,  bez  odsetek.  Kaucja  stanowi  zabezpieczenie  zobowiązań  Najemcy  względem 

Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.

5. Najemca za najem sprzętu uiści z góry opłatę w wysokości .................. PLN /30dni/90 dni*. 

6. Najemca  chce  korzystać  z  Twojego Osobistego  Trenera  SMS opłata  10  zł  –  TAK /NIE* (najemca  otrzyma 

codziennie  z  wyjątkiem sobót,  niedziel  i  świąt  jedną wiadomość  SMS motywującą  do wykonanie  ćwiczeń z 

wykorzystaniem sprzętu).

7. Najemcą (i korzystającym ze sprzętu) musi być osoba pełnoletnia o wadze w kg nie przekraczającej wartości 

podanej przez osobę montującą sprzęt adekwatnej do specyfikacji danego urządzenia.

8. Najemca znając swój organizm i stan zdrowia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki zdrowotne w 

czasie użytkowania najmowanego urządzenia.

9. Umowa zostaje zawarta na okres od .............................  do.............................  z możliwością jej przedłużenia za 

zgodą Wynajmującego.

10. Opłata za dostarczenie oraz odbiór sprzętu zostanie poniesiona przez Wynajmującego w opcji najmu na okres min. 

90 dni , a opłata za dostarczenie i odbiór zostanie poniesiona przez Najemcę w opcji najmu na okres 30 dni. 

Kwota opłaty znajduje się w formularzu zamówienia na stronie www.orbic.pl 

11. Z  chwilą  rozwiązania  umowy  Najemca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  najmowanego  sprzętu  w  stanie 

niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia najmowanego sprzętu. Odbiór sprzętu leży po 

stronie wynajmującego.

12. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy 

zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji.

13. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptuję warunki najmu:
Wynajmujący:     Najemca:

……...................................................... ………………….............................................
/czytelny podpis/ /czytelny podpis/

Zwrot sprzętu w dniu .................... Stan techniczny sprzętu przy zwrocie: .............................................................

Potwierdzam zwrot kaucji ...........................

/*niepotrzebne skreślić/

http://www.orbic.pl/

