UMOWA NAJMU (WYPOŻYCZENIA)
URZĄDZENIA KOSMETYCZNEGO w ramach programu „Przetestuj sprzęt”

zawarta w Wilczycach, w dniu ............................, pomiędzy:

1.

CLARENA Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Wilczycach przy ul. Clareny 2, zwaną w dalszej
części umowy „Wynajmującym”, wpisaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000302611, posiadającą NIP 896-139-08-45
i

REGON

020104340,

reprezentowaną

przez

p.

Patricię

Popławską-

Prezesa

Zarządu

części

umowy

komplementariusza,
a
2.

…………………………………………………………………………………………..,

zwaną

w

dalszej

„Najemcą”

§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem (nazwa urządzenia, kod produkt) zwanego dalej
w umowie „Urządzeniem”.
2. Wartość Urządzenia wynosi ……….. zł brutto.

§2
1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem Urządzenie na zasadach określonych w niniejszej
umowie.
2. Wynajmujący oświadcza, że Urządzenie jest kompletne i w pełni sprawne, co Najemca
potwierdza poprzez złożenie swojego podpisu na protokole zdawczo-odbiorczym otrzymanym
z urządzeniem i niezwłocznie odesłanym do „Wynajmującego.

§3
Najemca oświadcza, że:


wnosi o dodatkowo odpłatne przeszkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji Urządzenia.

§4
1. Czynsz najmu ustala się w wysokości ………. zł brutto za każdy dzień najmu.

*

2. Zapłata za najem następuje z góry, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o nr 23 1140
1140 0000 2882 8600 1001 na podstawie otrzymanej faktury proforma. Po wniesieniu opłaty, Najemca
otrzyma fakturę VAT.

§5
1.

Urządzenie zostaje wynajęte Najemcy na okres siedmiu dni, od ……………….. do …………………..

2.

Wynajmujący realizuje umowę jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
-Najemca ustali termin szkolenia
-Najemca podpiszę umowę i przekaże w 2 egzemplarzach do siedziby firmy;
- Najemca dokona wpłaty za wypożyczenie urządzenia

3.

Odbiór urządzenia dokonuje Wynajmujący na własny koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej

4.

Najemca potwierdza, że wydanie i odbiór urządzenia zostaną udokumentowanie protokołem
zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§6

1.

Z chwilą rozwiązania i/lub wygaśnięcia umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu urządzenia
Wynajmującemu, w sposób określony w §5 umowy, w stanie technicznym niepogorszonym ponad
normalne użytkowanie.

2.

W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Najemcę, pokryje on wszelkie koszty jego naprawy. W
przypadku, gdy usterki nie da się naprawić Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Wynajmującego kwoty określonej w §1 ustęp 2 umowy.

3.

W przypadku, gdy Najemca nie dokona zwrotu Urządzenia we wskazanym w umowie terminie,
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości podwójnej
stawki czynszu (§4 ustęp 1) za każdy dzień bezumownego posiadania urządzenia.
§7

1. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

………………………………….
Wynajmujący

……………………………………..
Najemca

