
UMOWA NAJMU URZĄDZENIA
Zawarta…………………………………. w Warszawie, pomiędzy Stronami :

FIT-STRONG Marcin Skoczeń ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681535905  REGON: 142719310

Tel: 887681030, adres e-mail: marcin@orbisfera.pl  adres internetowy: www.orbisfera.pl
zwanym dalej Wynajmującym, a 

……………………………………….Dow. os……………………….Pesel:……………………………………………
Adres :  ……………………………………………………………………………………………….
Tel:...............................................................  e-mail:………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Najemcą.

1.Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własno-
ścią Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu z uwzględnieniem normalnej eksploatacji sprzętu:

Nazwa sprzętu Ilość Data wynajmu Data zwrotu Czynsz za miesiąc 
brutto/1szt.

Czynsz miesięczny płatny jest z góry, za pierwszy miesiąc, a następnie przelewem na konto bankowe: PKO 
BP 06 1020 1592 0000 2802 0187 4197

do……………….. dnia każdego miesiąca przez kolejne nadchodzące miesiące.

2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym
stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

3. Najemca oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania sprzętu.

4.Najemca oświadcza, że w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z użytkowania 
sprzętu treningowego nie będzie żądać roszczeń finansowych od firmy FIT-STRONG Marcin Skoczeń
 
5. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt sportowy przeznaczony jest do użytku domowego i nie posiada licencji
komercyjnej, co Najemca potwierdza.

6. Umowa zawarta jest na czas określony od ………………do ………………………
z możliwością przedłużenia po wpłacie na konto bankowe.

Najemca ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia - 7 
dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, przypadającym na……………….. dzień każdego 
miesiąca.
Wypowiedzenie można złożyć telefonicznie, mailowo: marcin@orbisfera.pl lub przez SMS. 887681030

7. Koszt transportu sprzętu obciąża Najemcę.

8. Wynajmujący potwierdza przyjęcie czynszu za pierwszy miesiąc w gotówce.

10. Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922) informuje się, że Administratorem 
danych osobowych jest Wynajmujący. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy i nie będą przekazywane 
do innych odbiorców.  Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale 
niezbędne do realizacji ww. celu.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

Wynajmujący                                                                                       Najemca


