Umowa najmu
zawarta we Wrocławiu w dniu ...................................., pomiędzy:
Bartoszem Rakowskim prowadzącym działalność gospodarczą zajerestrowaną we Wrocławiu
przy ulicy Leszczyńskiego 4/29, NIP: 7292619996, KRS: 021796830, e-mail: kontakt@llux.pl,
telefon: 605 620 825 zwanym dalej Wynajmującym,
a .......................................................................................... zam. w ...........................
przy ul. ................................................................................., kod ...............................,
seria i nr dowodu osobistego ........................., e-mail ......................................................,
telefon ............................ zwanym w dalszej części Najemcą.
§1
1. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt medyczny wraz z
instrukcją obsługi wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem
zwrotu w stanie niepogorszonym.
Nazwa wynajmowanego sprzętu

Nr seryjny

Cena brutto za wynajem (dzień)

2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt medyczny, będący
przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, bez żadnych wad.
3. Wynajmujący oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego
użytkowania sprzętu.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za efekty leczenia.
§2
1. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w
związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję w wysokości ........... zł
(słownie ..........................................................................................) brutto gotówką.
2. Wpłacona kaucja może zostać zaliczona przez Wynajmującego na wynagrodzenie za
korzystanie z przedmiotu umowy.
3. Z tytułu wynajmu Najemca zbowiązuje się zapłacić Wynajmującemu wynagrodzenie za
korzystanie z przedmiotu umowy opisanego w §1 ust 1 wynikającej z przemnożenia ilości dni
najmu.
4. Najemca dokonuje zapłaty należności za najem gotówką przy zwrocie sprzętu. W przypadku
gdy okres najmu będzie dłuższy niż 30 dni Najemca zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego
czynszu najmu przelewem na rachunek: LLUX.PL Bartosz Rakowski, nr konta: 72 1140 2004
0000 3102 7413 5471 co 30 dni od dnia zawarcia umowy.
§3
1. Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, odbywa się osobiście pod
adresem wskazanym przez Najemcę.
2. Najemca ma prawo domagać się od Wynajmującego uruchomienia lampy przed zawarciem
umowy. Nieskorzystanie z tego uprawnienia skutkuje przyjęciem, iż sprzęt w chwili podpisania
umowy jest w pełni sprawny technicznie.

3. Na terenie miasta Wrocław Wynajmujący zapewnia bezpłatny dowóz oraz odbiór sprzętu od
Najemcy.
4. Poza Wrocławiem koszty transportu firmowego pokrywa Najemca wg. cennika 2,00 zł / km.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony / nieokreślony od dnia ………………….......… do dnia
…………………….......
2. Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o terminie zwrotu sprzętu
wyłącznie drogą telefoniczną pod nr tel: 605 620 825.
3. W przypadku zwrotu przedmiotu umowy po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie naliczona
opłata za każdy dzień opóźnienia (tj. z przyczyn zależnych i niezależnych od Najemcy) według
obowiązującego u Wynajmującego cennika tj. w wysokości stawki dobowej najmu za każdy
dzień.
§5
1. Do obowiązków Najemcy należy:
a) użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
b) zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
c) natychmiastowe informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, uszkodzeniach
sprzętu lub innych okolicznościach, w których Najemca stwierdzi nieprawidłowe funkcjonowanie
sprzętu,
d) niedokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,
e) nieoddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem.
§6
1. Od chwili przekazania sprzętu do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność
za jego zaginięcie lub uszkodzenie.
2. W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów
jego naprawy. Najemca zapłaci należność narzecz Wynajmującego przelewem na rachunek:
LLUX.PL Bartosz Rakowski, nr konta: 72 1140 2004 0000 3102 7413 5471.
3. W razie zaginięcia, utraty lub braku możliwości naprawy sprzętu Najemca zobowiązany jest
zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Wynajmującemu równowartość jego ceny
rynkowej.
§7
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniu niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Wynajmującego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.
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