Umowa najmu ruchomości nr …..../........., Nieborowice, dzień............................
zawarta między Astrojolo Łukasz Socha ul. Cicha 43, 44-144 Nieborowice NIP 9542425315,
REGON 366648430
zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM a:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem:
………………………………………………………………………………………..………………..
§2
1. Wynajmujący oddaje do używania przedmiot najmu, o którym mowa w § 1.1 umowy, a najemca
rzecz tę przyjmuje w najem.
2. Wynajmującemu przysługuje 24h od momentu odbioru na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń
co do stanu technicznego przedmiotu najmu. Po tym okresie zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
§3
1 Najemca zobowiązuje się, zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie …..................... za dobę
………………………………………………………………………………………….……………...
(słownie)
2 Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję za przedmiot najmu o którym mowa w §1.1 w
kwocie:…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
(słownie)
Z czego 5% w kwocie:………………………………w formie kaucji, płatne do 7 dni po podpisaniu
i przesłaniu umowy najmu. 25% w kwocie………………………………. najpóźniej 3 dni przed
rozpoczęciem najmu.
Terminem wiążącym jest dzień księgowana wpłaty na koncie wynajmującego: Astrojolo Łukasz
Socha ul. Cicha 43, 44-144 Nieborowice, nr konta bankowego:
…………………………………………………………………………………………………………
§4

1 Umowa zostaje zawarta na okres …………………………………………………………………
to jest ….................................. dób(y).
§5
1. Wynajmujący zobowiązuje się do dnia: ..…………………….…….…………..…..……………
dostarczyć w pełni sprawny przedmiot najmu za pośrednictwem firmy kurierskiej/paczkomatów
Inpost.
2. Najemca po okresie najmu zgodnym z pkt §4.1 zobowiązuje się udostępnić w pełni sprawny
(zabezpieczony, przygotowany do transportu) przedmiot najmu o którym mowa w §1.1 kurierowi
odbierającemu bądź umieścić w wybranym przez siebie wcześniej paczkomacie.
3. Za każdy dzień zwłoki zostanie naliczona opłata zgodnie z pkt §3.1 + 50% stawki dobowej.
§6
1 Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
gdy:
a) 3 dni robocze przed terminem najmu §4.1 nie nastąpi wpłata kaucji,
b) wynajmowany sprzęt będzie niesprawny,
c) nie nastąpi zwrot od poprzedniego najemcy.
§7
1 W sprawach nieuregulowanych umową i załączonym regulaminem zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Najemcy i
jednym dla Wynajmującego.

NAJEMCA

Załączniki:
1 Regulamin najmu wypożyczalni Astrojolo.

WYNAJMUJĄCY

