UMOWA NAJMU ( Abonamentu )
zawarta w dniu …………………… roku w ……………………pomiędzy firmą
Orbisfera, NIP: 773 229 31 00, tel. 533 481 581 reprezentowaną przez
Cezarego Bogusławskiego
oraz
2.

Panem/Panią ……………………….....................................zamieszkałym(łą)
w ………………………… przy ul. …………………............………………,
PESEL …………………………………, tel…………………....…. zwaną dalej Najemcą,
o następującej treści:

1.

2.
3.

§1
Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo do wynajmu sprzętu treningowego, zwanego dalej
Przedmiotem najmu (nazwa………………………….) Prawo to przysługuje
Wynajmującemu w zakresie umożliwiającym zawarcie niniejszej umowy.
Wynajmujący oddaje Przedmiot najmu Najemcy do używania, z przeznaczeniem na cele użytkowe.
Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot najmu w stanie zdatnym do użytkowania, nie posiada
uszkodzeń.

1.

§2
Strony zgodnie ustalają wysokość miesięcznego czynszu za wynajem Przedmiotu najmu

2.

na kwotę .…… zł (słownie: ………………………… złotych) brutto.
Czynsz za pierwszy miesiąc płatny jest z góry

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Wynajmujący oświadcza że otrzymał kwotę za… miesiąć/miesiące
Przedłużenie abonamentu (umowy) następuję automatycznie, kwotę abonamentu ( wynajmu ) należy
przelać na konto o numerze:
08 1050 1025 1000 0090 9730 7129 ING Bank Śląski
Orbisfera
ul. Opoczyńska 24
97-200 Tomaszów Mazowiecki
§3
Przedmiot najmu został Najemcy udostępniony, co Najemca niniejszym potwierdza.
Najemca oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu najmu nie budzi zastrzeżeń .
Najemca bez zgody Wynajmującego nie może dokonywać żadnych ulepszeń i napraw Przedmiotu
najmu.
Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu w
należytym stanie .

5.

Osoba Wypożyczająca ma obowiązek używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązana jest
do powiadomienia Wypożyczalni o każdorazowej zmianie jego miejsca, eksploatacji oraz awariach.

6.

Osoba Wypożyczająca nie może bez pisemnej zgody Wypożyczalni użyczać lub podnająć sprzętu
osobom trzecim.

7.

W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia podczas jego eksploatacji, Osoba
Wypożyczająca zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Wypożyczalni
i niekorzystania z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez serwis.

8.

Jeżeli wypożyczony sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, określonym w Umowie Najmu

i protokole zdawczo odbiorczym, Osoba Wypożyczająca jest zobowiązana do pokrycia na wezwanie
Wypożyczalni wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia sprzętowi należytego stanu.
9.

1.

W chwili podpisania Umowy Najmu, Osoba Wypożyczająca przejmuje na siebie obowiązek
zabezpieczenia i ochrony sprzętu przed kradzieżą i utratą.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z możliwością przedłużenia i zaczyna obowiązywać
od dnia ……………….

2.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 tygodniowego okresu
wypowiedzenia lub inaczej za porozumieniem stron w formie pisemnej.

3.

Najemca został przeszkolony z obsługi sprzętu treningowego i w razie wypadku oraz uszczerbku na
zdrowiu nie będzie żądał odszkodowania od firmy: Orbisfera, NIP: 773 229 31 00, Reg. 101319309
§5

1.
2.
3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy, której mowa §4 ust.2 powyżej.
Umowę niniejsza sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

PROTOKÓŁ ODBIORU ZDAWCZO ODBIORCZY
model………………………………….……………..dnia………………………
OPIS
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ SPRZĘT TRENINGOWY

