Przykładowa umowa wypożyczenia WYPOŻYCZALNIA IMPREZOWA
UMOWA WYPOŻYCZENIA nr

Zawarta w dniu __________________ w Warszawie, pomiędzy:
Amazing Events Daniel Tkacz, ul. Sulejowska 31A/22, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-277-97-33 z siedzibą przy ul. Dźwigowej 51,
01-376 w Warszawa reprezentowaną przez Daniela Tkacza, zwaną w dalszej części umowy WYPOŻYCZALNIĄ,
a Panem/Panią __________________________________, zamieszkałym/ą __________________________________________, PESEL:
_____________________ legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr _______________, telefon kontaktowy:
____________________ zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM
o treści następującej :
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy (dalej - Umowa) jest określenie zasad i warunków wypożyczenia przez Wypożyczającego od Wypożyczalni
sprzętu elektronicznego, którego szczegółowe dane, a w tym rodzaj, dane techniczne i wartość wyspecyfikowano w Załączniku Nr 1 do
Umowy (dalej - Sprzęt).
§2
Terminy
1. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania Umowy.
2. Sprzęt zostanie zwrócony do Wypożyczalni w dniu ________________________ , do godziny _____________.

§3
Stan techniczny sprzętu
1. Wypożyczalnia przekazuje Wypożyczającemu do używania Sprzęt sprawny technicznie i zgodny z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, którego otrzymanie Wypożyczający potwierdza własnym podpisem.
2. Wypożyczalnia, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zwrotu Sprzętu z wypożyczenia, zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu
technicznego.
3. W przypadku stwierdzenia usterek lub zniszczenia Sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego
w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w par. 2 ust 2. i obciążenia Wypożyczającego kosztami wynikającymi z par.
5.
§4
Kaucja
1. Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną za wypożyczony Sprzęt. Wysokość kaucji wskazana jest na kartach
produktowych Sprzętu Wypożyczalni Imprezowej dostępnych na www.wypozyczalniaimprezowa.pl
2. Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wypożyczalni kaucji gwarancyjnej w wysokości __________ PLN (słownie :
____________________________________________________________________).
3. W przypadku osobistego odbioru Sprzętu, kaucja gwarancyjna zostanie wpłacona gotówką w kasie Wypożyczalni, przed odebraniem
Sprzętu.
4. Zwrot kaucji gwarancyjnej Wypożyczającemu nastąpi po zwróceniu i sprawdzeniu wypożyczonego Sprzętu.
5. Kaucja gwarancyjna zwrócona zostanie w takiej samej formie w jakiej nastąpiła jej płatność.
6. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu.
§5
Zobowiązania Wypożyczającego
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za
ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

§6
Kary umowne
1. Za uszkodzenia Sprzętu wynikłe z nieodpowiedniego korzystania winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty
związane z naprawą Sprzętu.

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie
się nieopłacalna. W takim przypadku, Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości Sprzętu będącego równowartością kaucji
za ten Sprzęt.
3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za opóźnienie. Wysokość
kary za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu, będzie równa wysokości opłaty za wypożyczenie Sprzętu na jeden dzień.

§7
Opłaty umowne
1. Opłaty za wypożyczenie Sprzętu liczone są za każdy rozpoczęty dzień wypożyczenia i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.
2. Za okres wypożyczenia Sprzętu do 4 dni, pobierana jest kwota promocyjna, równa opłacie za jeden dzień wypożyczenia Sprzętu.

§8
Postanowienia dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy lub związane z jej rozwiązaniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Wypożyczalni.
3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§9
Załączniki
Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 - wykaz Sprzętu (specyfikacja).

…………………………………………………………..
czytelny podpis Wypożyczającego
ZAŁACZNIK - WYKAZ WYPOŻYCZONYCH PROUDUKTÓW

………………………………………………………………………….
czytelny podpis Sprzedawcy

