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wyłączny przedstawiciel producenta

ARTROMOT®

UMOWA WYPOŻYCZENIA
zawarta dnia ………………….. w POZNANIU pomiędzy przedsiębiorstwem KALMED Iwona Renz, w imieniu którego
działa Iwona Renz - właściciel, zwanym dalej Wynajmującym, a Panią/Panem ……………………………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym seria …… nr …………, zamieszkałym przy ……………………, _ _-_ _ _
…………………, tel. ………………….., e-mail: ………………@................, zwanym dalej Najemcą, o następującej treści:

§1
Wynajmujący przekazuje do użytkowania w najem urządzenie do mobilizacji stawów kończyn, typ ARTROMOT®-…… /
ARTROSTIM®-FP, nr fabr. ……….... z instrukcją obsługi, należący do Wynajmującego, zwany dalej przedmiotem najmu.

§2
Przejęcie przedmiotu najmu odbędzie się w dniu ……………. na okres …..… dób, od ……..……….. r. do …………….. r.

§3
Najemca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnienia warunków dla
bezpiecznego przechowywania i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody mogące powstać w okresie najmu.

§4
1) Najemca zobowiązuje się uiścić z tytułu najmu kwotę ……..………..zł., z tytułu kosztów dostarczenia kwotę ……….. zł.,
z tytułu kosztów odbioru / odesłania kwotę ……….. zł., co daje sumę …………………zł. brutto.
Formą zapłaty jest ……………..………………
2) W przypadku przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązuje się do uregulowania należności za każdą następną
dobę w kwocie ……………..zł. brutto w terminie określonym na fakturze.

§5
Zwłoka Najemcy w płatności należności, o której mowa w § 4, powoduje rozwiązanie umowy i zwrot przedmiotu najmu.

§6
Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT na podstawie niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.
Nr PESEL / NIP …..………………………. i do dostarczenia jej pocztą elektroniczną.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§8
Najemca może zwrócić przedmiot najmu w dowolnym terminie, z tym ze zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu
ustalonej kwoty z tytułu najmu, o której mowa w § 4, jak również powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu okresu
najmu lub decyzji zwrotu przedmiotu najmu najpóźniej 3 dni przed upływem dotychczasowego okresu najmu.

§9
Do rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową strony ustalają sąd rejonowy właściwy dla siedziby
Wynajmującego.

§ 10
Koszty związane z transportem przedmiotu najmu pokrywa Najemca.

§ 11
Wynajmujący zabrania wstępowania w stosunek najmu przedmiotu najmu z osobą niezwiązaną niniejszą umową

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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