Ruda Śląska, dnia ……………
Firma Handlowo – Usługowa
Sebastian Zielonka
41-711 Ruda Śląska
ul. Szymanowskiego 3/3
NIP 6412200160
REGON 240060602
Tel. 500 803 990
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
opłacono do dnia …………...….
Właściciel: 
FHU Sebastian Zielonka
Wypożyczający:
Imię i nazwisk: ………………………………………………….. ….
Adres: ………………………………………………………………..
Dokument tożsamości nr:…………………………….……, wydany przez ………………………………………….
1. 
Wypożyczający przekazuje wypożyczającemu do dyspozycji następujący sprzęt rehabilitacyjny lub pomocniczy:
Opis sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocniczego:
……………..…………………………………………………………………………………………………
2. 
Wypożyczający oświadcza, że odebrał przedmiot wypożyczenia zgodnie z powyższym opisem oraz oświadcza, że powyższy sprzęt
jest w dobrym stanie technicznym. Wypożyczający oświadcza, że przedmiot wypożyczenia będzie wykorzystywał do własnego
użytku zgodnie z przeznaczeniem sprzętu.
3. 
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe z powodu niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz jego doboru przez
wypożyczającego.
4. Wypożyczający zobowiązuje się:
● Używać przedmiotu wypożyczenia zgodnie z regulaminem,
● Dbać o funkcjonalność wypożyczonego sprzętu,
● Nie przenosić praw do przedmiotu wypożyczenia na inne osoby, nie wypożyczać osobom trzecim i nie dawać go w zastaw,
● Chronić przedmiot wypożyczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
5. 
W przypadku gdy przedmiot wypożyczenia nie będzie więcej użytkowany lub wykorzystywany, wypożyczający zobowiązuje się
zwrócić przedmiot wypożyczenia osobiście lub poinformować właściciela o możliwości odbioru.
6. 
Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania właściciela o wszelkich zmianach teleadresowych.
7. Czyszczenie, naprawa i zwrot.
Wypożyczony sprzęt powinien zostać zwrócony czysty, bez usterek. O jakichkolwiek usterkach należy poinformować przy zwrocie
sprzętu.
Przy zwrocie przedmiotu wypożyczenia właściciel jest uprawniony, jeśli jest to konieczne, dokonać niezbędnych napraw lub
czyszczenia na koszt wypożyczającego.
8. Płatności:
a) Płatność w kwocie…..złotych (kaucja 0,0…. złotych, opłata miesięczna….złotych), nastąpi gotówką / przelewem – do 7
dni od podpisania niniejszej umowy – na rachunek bankowy właściciela:
ING BANK ŚLĄSKI
45 1050 1243 1000 0091 3388 2317
b) W momencie podpisania niniejszej umowy wypożyczający zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną, która ulega zwrotowi
w przypadku rozwiązania umowy wypożyczenia.
c) Ceny jednostkowe wypożyczenia, kaucję zwrotną oraz stawkę jednostkową za dowóz sprzętu określa regulamin oraz
cennik wypożyczalni – FHU Sebastian Zielonka.
d) W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż jeden miesiąc lub czas nieokreślony, wypożyczający zobowiązuje się
do uiszczenia miesięcznej opłaty z tytułu wypożyczenia sprzętu.
e) W przypadku umowy zawartej na czas dłuższy niż jeden miesiąc lub na czas nieokreślony, miesiąc użytkowania sprzętu
liczy się od dnia zawarcia niniejszej umowy.
9. 
Nie uregulowanie płatności o której mowa w punkcie 8 niniejszej umowy skutkuje wypowiedzeniem umowy oraz roszczeniem o
uregulowanie zaległości płatności.
10. Postanowienia końcowe:
Każda zmiana niniejszej umowy lub wprowadzenie do umowy jakichkolwiek zmian wymagających porozumienia stron, musi być
poprzedzona sporządzeniem pisemnego aneksu pod rygorem nieważności oraz zawierać podpisy obu stron.
11.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
………………………………..
Właściciel

.…..………………..……………
Wypożyczający
Tel. e-mail.-

Regulamin
Wypożyczalni – Firmy Handlowo – Usługowej Sebastian Zielonka
Ogólne zasady wypożyczania:
1.

7.
8.

Podstawą wypożyczenia jest umowa zawarta w siedzibie właściciela pomiędzy przedstawicielem wypożyczalni a
wypożyczającym
Do zawarcia umowy wypożyczenia niezbędny jest dowód osobisty lub prawo jazdy.
Jeżeli wypożyczający nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, upoważnia osobę trzecia, reprezentującą go w momencie
podpisywania umowy wypożyczenia.
Wypożyczenie sprzętu jest odpłatne. Osoba wypożyczająca lub osoba przez nią upoważniona zobowiązana jest wpłacić
kaucję zwrotną oraz opłatę za pierwszy miesiąc użytkowania w wysokości zgodniej z aktualnym cennikiem. W przypadku
umów dłuższych niż jeden miesiąc lub czas nieokreślony opłatę należy uiścić za każdy miesiąc użytkowania sprzętu.
Kaucja zwracana jest po zakończeniu umowy i zwrocie wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego bez uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia sprzętu kaucja zostaje zatrzymana do momentu zakończenia naprawy. Z kaucji pokrywane są
koszty naprawy uszkodzonego sprzętu. W przypadku gdy kaucja jest niewystarczająca, wypożyczający jest zobowiązany do
dopłaty różnicy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o kosztach naprawy.
Dowóz i odbiór sprzętu jest wg załączonego cennika.
Płatność nastąpi na konto wypożyczającego miesięcznie z góry. Nr konta:

9.

ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1243 1000 0091 3388 2317
Za niedotrzymanie terminu lub braku wpłaty w wyznaczonym terminie naliczone będą odsetki karne ustawowe.

2.
3.
4.
5.
6.

Ze względu na częste wyjazdy do Klientów, aby ułatwić Państwu zwrot wypożyczonego sprzętu, konieczny jest
wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu zwrotu.
Nr telefonu – 500 803 990

Potwierdzenie zdania sprzętu rehabilitacyjnego.
Zgodnie z umową z dnia ………………………r zawartą pomiędzy:.
Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Zielonka ul. Szymanowskiego 3/3 41-711 Ruda Śląska
nip.64112200160 regon. 240060602
a wynajmującym
Oświadczam
W dniu ………………………. zdano wypożyczony sprzęt ( ……………………………….. )
Umowa zostaje rozwiązana.
Usterki: -…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
- Brak …………..

Podpis
…………………………......
……………………………..
Właściciel

……………………………..
Wypożyczający

Firma Handlowo – Usługowa
Sebastian Zielonka
Tel. 500 803 990
NIP 6412200160 REGON 240060602
www.masaze-rehabilitacja.com.pl

www.sprzet-rehabilitacje.pl

www.prostodozdrowia.pl

