Gdańsk, dnia……………………………………..
UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU NR…………………………..
Najemca……………………………………………………………………………………

Wynajmujący:

EUROMAX PHU Maciej Łapiński

Adres………………………………………………………………………………………..

80-354 Gdańsk ul. Subisława 30 lok. 7/8

Dowód osobisty (seria i numer)………………………………………………..

www.euromax3city.pl e-mail: euromax@onet.pl

Pesel / NIP…………………………………….. Tel. …………………………………

tel. 601 612 769

Drugi dokument ze zdjęciem……………………….. nr……………………...
Miejsce pracy sprzętu………………………………………………………………..
Przedmiot wynajmu:
Nazwa i typ sprzętu

Numer
fabryczny

Wartość
sprzętu
zł brutto

Przewidywany okres
wynajmu ( 4 godz. / doba
weekend / tydzień )

Stawka (zł)
4 godz. / doba
weekend / tydzień

OGÓŁEM:

Razem
zł brutto

……………………….

Początek okresu wynajmu: data…………………………………………, godz. ………………………..
Pobrano kaucję w wysokości: …………………………… zł.
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Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni Narzędzi i Elektronarzędzi EUROMAX i zgadza się na wszystkie zawarte w nich warunki.
Wynajmujący oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w pełni sprawny i w dobrym stanie technicznym.
Wynajmujący udostępnił Najemcy instrukcję obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej i zapoznał z zasadami bezpiecznego
użytkowania najmowanego sprzętu.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi i elektronarzędzi,
takie jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utraty przewidywanych dochodów itp.
Paragony lub faktury VAT będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.
Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nie przekazywania ich osobom trzecim.
Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem jego zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
Najemca oświadcza, że została mu udostępniona instrukcja obsługi i został zapoznany z zasadami bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości odpowiednich jednostek najmu
i stawki za tę jednostkę według obowiązującego cennika.
Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw, nie odda osobie
trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed kradzieżą, zaginięciem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego, do momentu jego zwrotu, Najemca ponosi odpowiedzialność za jego kradzież, zaginięcie,
uszkodzenie lub zniszczenie. Takie wypadki Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania i Wynajmującemu.
W razie kradzieży, zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu kwotę równą wartości
brutto sprzętu, podanej w niniejszej umowie.
Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie instrukcji użytkowania oraz zasad BHP, będą obciążały Najemcę.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich, powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi Najemca.
Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych
w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym czasie zwrotu, podanym w umowie wynajmu,
nie później niż do końca okresu czasu, na który został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie
wygaśnięcia umowy, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony wraz z walizką lub innym op.
W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Najemca poniesie koszty czyszczenia w wysokości 30,- zł brutto.
Najemca oświadcza, iż dokonał sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu najmu i nie ma zastrzeżeń co do jego działania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory
rozstrzygane będą za pośrednictwem sądów powszechnych.

…………………………………………………………...
Najemca

…………………………………………………………..
Wynajmujący

PROTOKÓŁ ZWROTU SPRZĘTU

Gdańsk, dnia …………………..…….., godz. ………………

Wynajmujący przyjął sprzęt zwracany przez Najemcę (uwagi: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..)
Najemca otrzymał zwrot kaucji w wysokości: ……………………………. zł.
………………………………………………………….
Najemca

…………………………………………………………..
Wynajmujący

