UMOWA NAJMU SPRZĘTU
zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………………...................................……………………..
pomiędzy:
(imię i nazwisko).…………………………………………………………………………………………................……………………………………….
(numer PESEL)……………………………………………………………………………………………...............…………………………………………
(numer i seria dowodu osobistego)………………………………………...............…………………………………………………………….
(rodzaj i numer/seria drugiego dokumentu)…………………………...............…………………………………………………………….
(adres zamieszkania).…………………………………………………………….......................…………................................................…
(numer telefonu)…………………………………………………………………….................……………………..……………………………………..
zwanym/ną dalej: „Wypożyczającym”
a

pole na pieczątkę
zwanym dalej: „Wypożyczalnią”
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest oddanie w najem Wypożyczającemu następującego sprzętu turystyczno-sportowego (dalej: „Sprzęt”):
1) detektor lawinowy* ……………………………......................................................………………………………… – ……… szt.,
2) sonda lawinowa*…………………………………..........................................................…………………………….. – ……… szt.,
3) łopata lawinowa*…………………………............................................................…………………………………….– ……… szt.,
4) raki* ……………..……………………………...................................………………………………………z pokrowcem – ….… par.,
5) czekan*………………………...………………………………………………................................................…… z pętlą – ….… szt.,
6) Inne:………………………………………………………………………………………………………..............................………………………….
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
Opłata za najem Sprzętu wynosi...................... zł - za każdą rozpoczętą dobę, łącznie za czas wypożyczenia…………………………... zł.
Opłata za najem Sprzętu pobierana jest z góry w wysokości odpowiadającej przewidywanemu okresowi
najmu, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 poniżej i płatna jest przelewem lub w gotówce najpóźniej w momencie
odbioru Sprzętu. Wypożyczający ma prawo przedłużyć czas wypożyczenia Sprzętu pod warunkiem
poinformowania Wypożyczalni i udzielenia przez Wypożyczalnię wyraźnej zgody w tym zakresie.
Opłata za dodatkowy czas korzystania ze Sprzętu zostaje uiszczona przy zwrocie Sprzętu Wypożyczalni w wysokości określonej ust. 2 powyżej.
W przypadku zwrotu Sprzętu przed terminem przewidywanego zwrotu, określonym w § 2 ust. 1 poniżej,
uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
Za najem Sprzętu Wypożyczalnia nie pobiera kaucji.

§2
1. Sprzęt zostanie wydany Wypożyczającemu w dniu………………………………..............…… o godz...…….……..……….
2. Przewidywany termin zwrotu Sprzętu (data i godz.): ……………………………..............……………………........................
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parafka

3. Miejsce zwrotu Sprzętu:…………………………………………......................……………………………………………………………………...
4. Sprzęt może zostać zwrócony wyłącznie w godzinach pracy Wypożyczalni, określonych w § 3 ust. 3
Umowy.
§3
1. Sprzęt wynajmowany jest za okazaniem dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem.
2. W razie odmowy okazania dokumentów Wypożyczalnia ma prawo odmówić wynajmu Sprzętu.
3. Wypożyczalnia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 - 18:00.
§4
1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu Sprzęt w pełni sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa.
2. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu, silnych leków, substancji psychoaktywnych lub innych środków odurzających.
§5
1. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu oraz zobowiązuje się zachowania odpowiedniej dbałości o Sprzęt oraz do używania go w sposób bezpieczny zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi na terenie jego użytkowania.
2. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za zgubienie Sprzętu i uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego Sprzętu i ponosi wszelkie koszty związane z jego odkupieniem bądź naprawą.
3. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu w momencie, gdy jego uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający
zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości wypożyczonego Sprzętu, według ceny rynkowej bez
względu na stopień jego zamortyzowania według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach
(akcesoriach) do wypożyczonego Sprzętu.
5. Wypożyczający zobowiązuje się zachować należytą ostrożność przy posługiwaniu się Sprzętem,
dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych, umiejętności i doświadczenia Wypożyczającego.
6. Wypożyczający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw Sprzętu.
7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania
ze Sprzętu.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla adresu
Wypożyczalni.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYPOŻYCZAJĄCY

czytelny podpis i data
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