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UMOWA NAJMU URZĄDZENIA 

W dniu …......................... w Wejherowie pomiędzy: firmą PLUS AUTO Tomaszewski Andrzej         
z siedzibą w 84-252 Orle, ul. Nadrzeczna 9, posiadającą numer NIP: 857-167-62-61, REGON: 
221027060  reprezentowaną przez Andrzeja Tomaszewskiego, zwaną w dalszej części 
umowy Wynajmującym a Panem/Panią 
…………………………………………………………….........................…........................................................... 
zamieszkałym(ą) w ...................................................................................................................... 
tel. .............................. legitymującym (ą) się dokumentem tożsamości .................................., 
(drugi dokument tożsamości: ………………………………………………………………)  posiadającym (ą) nr 
PESEL ............................. zwanym(ą) w dalszej części umowy Najemcą zawarta została 
Umowa Najmu o następującej treści: 

 

Postanowienia ogólne 

1. Wynajmujący wypożycza Najemcy: 
..................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
zwane dalej  Urządzeniem w terminie od dnia ….................................... (jest to termin, w 
jakim urządzenie będzie dostarczone lub odebrane osobiście przez  Najemcę). 

2. Wynajmujący zobowiązuje się oddad Najemcy Urządzenia wymienione w pkt. 1. do 
używania na okres najmu a Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty pieniężnej 
Wynajmującemu, zwanej dalej Należnością. 

3. Miejscem pracy Urządzenia będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego w 
obecności stron, stanowiącego integralną częśd umowy. 

5. Najemcy nie wolno bez pisemnej zgody Wynajmującego oddawad przedmiotu dzierżawy 
innej osobie do używania ani też poddzierżawiad. 

6. Najemca nie może korzystad z Urządzenia poza wskazanym w pkt. 3 miejscem jego pracy 
bez uprzedniej zgody Wynajmującego. 

7. Wynajmujący uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu zabiegów 
konserwacyjnych i kontrolnych, niezbędnych dla potrzeb utrzymania przedmiotu najmu 
w należytym stanie technicznym. 

8. Po zakooczeniu dzierżawy Najemca  zwróci Wynajmującemu  przedmiot dzierżawy w 
stanie niepogorszonym – poza normalny stopieo zużycia wynikający z prawidłowej 
eksploatacji. 
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Płatności i okres najmu 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres określony: 
od …………  r. godz. ……… do ……………  r. godz. ………; 

2. Cena najmu została ustalona pomiędzy stronami i wynosi ………… zł brutto za każdą dobę, 
3. Należnośd płatna jest Wynajmującemu w terminie wskazanym w wystawionej fakturze 

VAT. 
4. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności lub innych kwot wymienionych w niniejszej 

umowie, naliczone zostaną ustawowe odsetki za każdy dzieo zwłoki. 
5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem  1 (słownie: jedno) 

dniowego okresu wypowiedzenia. 
6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z zapłatą czynszu za 2 pełne doby lub 
dopuszcza się naruszania innych istotnych postanowieo umowy. 

7. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu wpłacid kaucję zwrotną w 

wysokości: ……………………………. zł, 

8. W sytuacji terminowego zwrotu Urządzeo wpłacona kaucja może zostad zaliczona na 

poczet należności. 

9. W przypadku wpłaty kaucji o której mowa w punkcie 7, w sytuacji gdy wartośd należności 

zapłaty byłaby mniejsza niż uiszczona kaucja wynajmujący dokona stosownego zwrotu 

różnicy wynikającej z rozliczenia. 

10. W sytuacji niedotrzymania warunków niniejszej umowy przez Najemcę uiszczona kaucja 

posłuży w pierwszej kolejności na zaspokojenie roszczeo Wynajmującego 

 

Postanowienia koocowe 

 

11. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin Wypożyczenia zawierający 

szczegółowe informacje na temat wypożyczenia. 

12. Najemca dwoma podpisami akceptuje niniejszą Umowę, a także dołączony Regulamin   

Wypożyczenia. 

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

14. W sporach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie  

     mają przepisy kodeksu cywilnego. 

15. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotowej umowy rozstrzygad będzie 

sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

16. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla 

Wynajmującego i Najemcy. 

 

 

……………………………………..                                          ……………………………………… 

                 Najemca                                                                                          Wynajmujący 


