
 
 
 
 

 

 

UMOWA WYNAJMU URZĄDZENIA NR:………………….. 

 

Zawarta w dniu……………..2017r. w Zielonej Górze pomiędzy: 

Firmą DENSA Katarzyna Pieniacka z siedzibą w Zielonej Górze 65-2013, ul. 

Podgórna 29A, reprezentowaną przez Katarzynę Pieniacką zwaną dalej 

Wynajmującym, 

a: 

reprezentowaną przez………………………...…………zwanym dalej Najemcą, 

legitymującym się dowodem osobistym: 

 

 

Telefon kontaktowy: .................................... 

 

§ 1. 

 

1.1. Wynajmujący oddaje najemcy do używania, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, przenośny osuszacz powietrza DPH 45 

1.2.  w terminie od ................. 

1.3. Szacowany okres użytkowania wypożyczonego urządzenia: 

................... 

1.4. Urządzenie będzie znajdowało się pod adresem: 

..................................... 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

§ 2. 

 

2.1.   Warunkiem wypożyczenia jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości: 

         .............PLN w formie gotówkowej lub kartą płatniczą 

2.2.   Wynajmujący dokona rozliczenia kosztów wynajmu w chwili zwrotu                         

                    Urządzenia do właściciela poprzez płatność gotówką lub kartą płatniczą 

2.3.    Kaucja zostanie zwrócona w momencie dokonania zapłaty za usługę 

          wynajmu  przez Najemcę. 

§ 3. 

3.1.   Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Wypożyczenia 

         zawierający szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia. 

3.2.    Najemca swoim podpisem, zgodnym z podpisem na dowodzie 

         osobistym akceptuje niniejszą Umowę, a także dołączony Regulamin 

         Wypożyczenia.     

§ 4. 

 4.1.  Strony po zakończeniu najmu wspólnie ustalają stan techniczny 

                   Urządzenia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

           4.2.  Najemca nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie urządzenia. 

           4.3.  Najemca otrzymał wraz z urządzeniem instrukcję obsługi niniejszego  

          urządzenia.         

§ 5. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej, w formie aneksu. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

Wynajmujący:           Najemca: 



 
 
 
 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA 

1. Najemca wypożycza sprzęt sprawny i nie odpowiada za normalne zużycie 

urządzenia. 

2. Najemca wypożycza sprzęt na określony czas, zgodny z zapisem w umowie 

wynajmu. 

3. Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii dowodu osobistego celem 

uwierzytelnienia danych osobowych i przetwarzania ich przez policję  lub inne 

organy ścigania w celu odzyskania przedmiotu wypożyczenia i poniesienia 

odpowiedzialności za niewywiązanie się z warunków umowy 

4. Najemca zobowiązuje się : 

- oddać urządzenie w umówionym terminie 

          - oddać sprzęt niezniszczony tj. bez widocznych uszkodzeń i z kompletnym 

            Osprzętem. 

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, kradzieży bądź utracenia, niezależnie 

od tego czy z winy Najemcy lub osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową 

odpowiedzialność za rzeczywiste koszty Naprawy lub wymiany do wartości 

odpowiadającej aktualnemu cennikowi na 2017 r. firmy MASTER na 

wynajmowane urządzenie. 

6. Najemca wyraża zgodę na zgłoszenie faktu niedopełnienia warunków umowy. 

7. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia wypożyczenia i nie zwrócenia w ciągu 

24 godzin od momentu zakończenia umowy będzie traktowane jako 

przywłaszczenie mienia i zgłoszone na policję. 

8. Firma DENSA Katarzyna Pieniacka nie odpowiada za ewentualne szkody 

wynikające z nieumiejętnego korzystania z wypożyczonego sprzętu przez 

Najemcę oraz osoby trzecie. 

9. Każda ingerencja w urządzenie przez Najemcę oraz osoby trzecie powoduje 

obciążenie kosztami naprawy Najemcę. 

10.  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby firmy 

DENSA Katarzyna Pieniacka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. Zm.) 

       

         

 

  

 

 


