
Szczecin, dnia …....................................

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

1. Wynajmujący  TECHNET Marek Lewicki, zwany w dalszej części umowy  WYNAJMUJĄCYM jest

zobowiązany do dostarczenia sprawnego przedmiotu wynajmu w terminie ustalonym z NAJEMCĄ.

2. NAJEMCA jest zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami

bezpieczeństwa BHP. NAJEMCA oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do 

korzystania z przedmiotu najmu.

3. Okres  najmu  zaczyna  się  w  dniu  wysyłki  do  NAJEMCY lub  odbioru  przedmiotu  najmu  przez

NAJEMCĘ w biurze WYNAJMUJĄCEGO.

4. Okres  najmu  kończy  się  w  dniu,  w  którym  przedmiot  najmu  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi

częściami do prawidłowego działania zostanie dostarczony do biura WYNAJMUJĄCEGO.

5. Jeżeli  po  zwrocie  przedmiotu  najmu  zostaną  stwierdzone  uszkodzenia  lub  zaniedbania

konserwacyjne,  wówczas okres najmu  przedłuża się  o czas niezbędny do wykonania napraw lub

konserwacji.  Naprawa  i  konserwacja  odbywają  się  w  autoryzowanych  serwisach  producenta

wynajmowanego  przez  NAJEMCĘ  przedmiotu.  Wszystkie  związae  z  tym  koszty  pokrywa

NAJEMCA.

6. NAJEMCA odpowiada za  wszelkie uszkodzenia, które wyniknęły z nieprawidłowego użytkowania

przez niego wynajmowanego przedmiotu, oraz za ewentualne zaginięcie przedmiotu najmu. 

7. Po zakończeniu okresu najmu,  NAJEMCA jest  zobowiązany oddać sprzęt w stanie gotowym do

dalszej pracy bez uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. 

8. NAJEMCA jest zobowiązany do poinformowania  WYNAJMUJĄCEGO,  w przeciągu 24 godzin w

przypadku braku możliwości wykonania/awarii przedmiotu najmu. 

9. WYNAJMUJĄCY nie  ponosi  odpowiedzialności,  za  ewentualne  opóźnienia  mogące  wyniknąć  z

nieprawidłowej pracy przedmiotu najmu. 

10. NAJEMCA jest zobowiązany do zapłaty za okres wynajmu na podstawie faktury VAT.

11. Zwłoka  NAJEMCY w  płaceniu  czynszu  uprawnia  WYNAJMUJĄCEGO do  żądania  odsetek  za

zwłokę w wysokości 30% rocznie.

12. Płatność musi być dokonywana najpóźniej w dniu zwrotu przedmiotu najmu lub co 14 dni

kalendarzowych, jeżeli okres najmu przekracza 14 dni.

13. NAJEMCA  nie  może  bez  zgody  WYNAJMUJĄCEGO samodzielnie  wypożyczyć  lub  przekazać

przedmiotu najmu osobom/ firmom trzecim.  Odpowiedzialność za ewentualne szkody przedmiotu

najmu,  wykonane  przez  osoby  trzecie,  które  mogą  wyniknąć  wskutek  użytkowania  przedmiotu

najmu, ponosi NAJEMCA.
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14. WYNAJMUJĄCY  może  bez  podawania  przyczyn  zażądać  zabezpieczeń  w  postaci kaucji

pieniężnej do wysokości wartości przedmiotu najmu w stanie nowym lub  weksla  in blanco

lub zastawu.

15. W momencie  zwrotu  przedmiotu  najmu  musi  on  być  wymyty  (oczyszczony)  z  wszelkiego  typu

zanieczyszczeń. W wypadku nie zastosowania się do zalecenia,  WYNAJMUJĄCY ma prawo do

potrącenia z kaucji kwoty w wysokości netto 120 zł z tytułu czyszczenia sprzętu.

16. Koszty transportu przy odbiorze i zwrocie przedmiotu najmu, ponosi NAJEMCA.

17. W  przypadku  opóźnionego  zwrotu  przedmiotu  najmu  WYNAJMUJĄCY może  zażądać

odszkodowania  za  powstałe  w  wyniku  opóźnienia  straty,  niezależnie  od  należnej  mu  zapłaty

czynszu.

18. WYNAJMUJĄCY  jest  uprawniony  do  natychmiastowego  wypowiedzenia  umowy  najmu  przy

jednoczesnym zachowaniu prawa do roszczeń z niej wynikających, jeżeli:

a. NAJEMCA opóżnił się z zapłatą czynszu o co najmniej 7 dni,

b. NAJEMCA nie wypełnił swych obowiązków wynikających z umowy najmu, a w szczególności

nie używał przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

19. Wszelkie  spory  i  sprawy nieunormowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie  z

przepisami Kodeksu Cywilnego, poprzez odpowiednie organy. 

20. Niniejszą umowę, uznaje się za zaakceptowaną w momencie podpisania Protokołu Przyjęcia.

WYNAJMUJĄCY ustala z NAJEMCĄ kwotę netto za wynajmowany przedniot w wysokości 
50,00 PLN za dobę.

Przedmiotem najmu jest:

...................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................

Okres najmu ustala się na: ….......................................................................................................................

Szczecin, dnia …............................................

…............................................................... ….....................................................................

           NAJEMCA                                  WYNAJMUJĄCY
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