Umowa najmu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub terapeutycznego
Zawarta w Pruszkowie w dniu………………............. pomiędzy
Primus-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Ogrodowej 22, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349189
reprezentowaną przez:
.............................................................................
Zwaną dalej Wynajmującym
a
………………………….................. zamieszkałym / ą w ………………………………….
przy ul.
………………………………………………………………. legitymującym / ą się
dowodem osobistym
seria…….. numer……
zwanym / ą dalej Najemcą
o następującej treści:
§1
Najem odbywa się na zasadach opisanych w niniejszej umowie i Regulaminie
Wypożyczalni, stanowiącego załącznik do umowy.
§2
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, stanowiącą jego wyłączną własność,
……………………………………………………………..w zamian za zapłatę czynszu.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres ..........................., poczynając od dnia ...............
do
dnia ................
2. W przypadku konieczności przedłużenia okresu trwania umowy Najemca
zawiadamia Wynajmującego w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 3 dni
przed upływem okresu określonego w umowie. Warunkiem dalszego korzystania z
użyczonego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.
§4

Najemca zobowiązuje się do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili wydania
przedmiotu najmu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
§5
1. W celu zabezpieczenia niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się do wpłacenia
Wynajmującemu kaucji, której wysokość stanowi wg załącznika za cały okres trwania
umowy.
2. Zapłata kaucji następuje w chwili dokonania / łącznie z zapłaty-ą czynszu najmu, o
którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Kaucja zostaje zwrócona Najemcy w całości w momencie zwrotu Wynajmującemu
przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
4. Zwrot kaucji w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu bądź zagubienia odbywa
się na zasadach opisanych w § 7 Umowy.
§6
1. Czynsz najmu wynosi ...........

(słownie: ................................) złotych. za każdy

dzień najmu i płatny jest z góry.
2. Szczegółowe zasady zapłaty określa Regulamin Wypożyczalni.
3. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu Najemca zobowiązany
jest uiścić opłatę wskazaną w ust. 1.
§7
1. Najemca oświadcza, że przedmiot umowy najmu jest w dobrym stanie
technicznym.
2. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
prawidłowej jego eksploatacji i jego zwrotu w stanie niepogorszonym.
3. W razie utraty przedmiotu najmu, uszkodzenia lub zniszczenia w okresie trwania
umowy, wpłacona kaucja, o której mowa w § 5, podlega zarachowaniu na poczet
kosztów naprawy bądź zakupu sprzętu.
4. W przypadku, gdy kwota kaucji nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów
naprawy bądź zakupu sprzętu, Najemca zobowiązany jest do dopłaty brakującej
kwoty w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty, pod rygorem dochodzenia
roszczeń w postępowaniu sądowym.
5. W przypadku naruszenia postanowień ustępu 1 Wynajmujący może wypowiedzieć
najem ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy nie wyłącza
stosowania powyższych przepisów
§8
1. Najemca może oddawać przedmiot najmu w całości lub części osobie trzeciej do
bezpłatnego używania.

2. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone działaniem osoby, o której mowa w
ust. 1, jak za wyrządzone własnym działaniem.
§9
Po zakończeniu trwania najmu Najemca zobowiązany jest do dostarczenia
przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego w nieprzekraczalnym terminie do
następnego dnia po ustaniu najmu do
godziny………. lub zgłoszeniu do odbioru przez przedstawiciela firmy.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem Wypożyczalni mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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