UMOWA

WYNAJMU

SPRZETU

data …....................................
WYNAJMUJĄCY : Wypożyczalnia Rowerów Rehabilitacyjnych
Sławomir Czornij ul. Orla 10/15, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6111039451
NAJEMCA: Firma / Imię i Nazwisko: …......................................... , ul. …....................... nr ….............
Kod : …................................ Miejscowość : …...................................... tel. …...............................

1.Przedmiotem Umowy jest oddanie najemcy do używania sprzętu: Rower Rehabilitacyjny
2. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny.
3. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty naprawy. Dotyczy to uszkodzenia
wykraczającego poza prawidłowe użytkowanie sprzętu , na które Wynajmujący udziela gwarancji na czas wynajmu.
4.Najemca za najem sprzętu uiści z góry opłatę w wysokości 290 zł zł za 90 dni Wpłata na podane w mailu konto
5. Wynajmowany sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego (nie komercyjnego)
6. Najemcą (i korzystającym ze sprzętu) musi być osoba pełnoletnia o wadze nie przekraczającej wartości 110 kg
7. Najemca znając swój organizm i stan zdrowia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
skutki zdrowotne w czasie użytkowania najmowanego urządzenia.
8. Umowa zostaje zawarta na okres 90 dni z możliwością jej przedłużenia lub wykupu sprzętu na własność ( w tym
drugim przypadku Wynajmujący gwarantuje, że uiszczona kwota za wypożyczenie pomniejszy
w całości cenę detaliczną danego sprzętu)
9. Gdy Najemca skróci czas najmu przed upływem 10 dni od dnia wypożyczenia , pobrana zostanie opłata
minimalna w wysokości 100 zł + opłata za transport 50 zł .
10. Opłata za dostarczenie oraz odbiór sprzętu zostanie poniesiona przez Wynajmującego
11. Z chwilą zakończenia 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 i odbywa się to poprzez firmę kurierską
12. Najemca zobowiązany jest do zachowania kartonu/opakowania w celu spakowania sprzętu do odbioru.
W wypadku braku kartonu opłatę za przesyłkę na tzw palecie ponosi Najemca.
13. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez Wynajmującego od Najemcy
zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu
14. W razie awarii sprzętu Najemca informuje o tym Wynajmującego,który zobowiązuje się usunąć awarię w ciągu 14
dni. Czas, w którym sprzęt znajduje się w naprawie zostanie dodany do okresu wypożyczenia.
15. Najemca , który w okresie najmu sprzętu zmieni : nr telefonu , adres zamieszkania lub/i adres email zobowiązany jest
poinformować o tym Wynajmującego podając jednocześnie nowe dane teleadresowe.
16. Brak kontaktu ze strony Wynajmującego tuż przed zakończeniem wypożyczenia nie zwalnia Najemcy z przekazania
informacji (telefon. lub mailowej) Wynajmującemu o chęci zwrotu sprzętu,przedłużenia lub wykupu sprzętu na własność.
17. Orbic Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu sprzętu, które leżą po stronie firmy
kurierskiej. Zapewnia jednak że jeśli takowe wystąpią to czas opóźnienia zostanie doliczony do okresu wypożyczenia.
18. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptuję warunki najmu:

Wynajmujący

Najemca:

Sławomir Czornij
……......................................................

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

