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UMOWA NAJMU 

zawarta w Rzeszowie w dniu ............................... 

 

pomiędzy: 

1. RENA SPÓŁDZIELNIA z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Rejtana 10 (35-310), 

reprezentowaną przez: 

 * Wypożyczalnie  

 zwanym dalej „Wynajmującym” 

a; 

2. Imię i nazwisko: ……........................................................................................…. 

 Adres: ………....................................................................................................… 

 Legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer): ……........................................…… 

 Numer telefonu: …………........................................................................................… 

 zwanym dalej „Najemcą” 

 

o następującej treści: 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wypożyczający wypożycza Najemcy sprzęt w postaci: 

 

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

 Numer seryjny: ............................................................................. (zwany dalej Sprzętem) 

 

2. Wypożyczający wypożycza Najemcy opisany wyżej Sprzęt na czas określony 

miesięczny/tygodniowy tj. od dnia ……………….do dnia ....................................... 

3. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest czysty i wolny od 

wad oraz znajduje się w stanie zdatnym do użytku - a Najemca powyższe fakty potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 

4. Strony ustalają, że w  okresie korzystania ze Sprzętu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność 

materianą za sprzęt oraz za spowodowanie jego uszkodzeń.  W takiej sytuacji Najemca ponosi 

wszelkie koszty naprawy sprzętu przywracające mu dotychczasową funkcjonalność. 

Ponadto Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia zewnętrzne 

sprzętu powodujące zmniejszenie jego estetyki. 

5. Strony ustalają że wynagrodzenie z tytułu korzystania ze Sprzętu w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy wynosi ............. zł brutto za każdy miesiąc/tydzień najmu (opłata podstawowa) 

- zaś po jego zakończeniu w przypadku nie zdania przez Najemcę Sprzętu w ostatnim dniu 

obowiązywania umowy, odpłatność za korzystanie wynosi 10% opłaty podstawowej za każdy 

rozpoczęty dzień korzystania ponad okres przewidziany w umowie.  
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Opłatę można dokonać osobiście w siedzibie firmy (Spółdzielnia Rena - Rzeszów ul. Rejtana 10) 

             lub przelewem na nr konta 36 1240 2614 1111 0000 3958 5640 (PeKao SA II Oddział w             

            Rzeszowie) wpisując w tytule przelewu imię nazwisko Osoby Wypożyczającej oraz okres   

            za jaki dokonany jest przelew. 

6. Kaucja za wypożyczony sprzęt wynosi………...zł i zostanie zwrócona przy odbiorze sprzętu 

przez Wypożyczalnie. Kaucja jest zwracana w całości o ile nie znajdą się na niej przesłanki do 

potrącenia z niej kosztów naprawy uszkodzonego  lub czyszczenia zabrudzonego sprzętu. 

7. Opłata podstawowa pobierana jest z góry w dniu odbioru Sprzętu. 

8. Najemca ma obowiązek oddać Sprzęt będący przedmiotem umowy w stanie niepogorszonym, 

czystym i sprawnym. 

9. Strony ustalają, że Najemca zwróci sprzętu w siedzibie sklepu przy al. Rejtana 10 w Rzeszowie. 

10. Zwrot sprzętu nastąpi w dniu wskazanym jako ostatni dzień okresu wypożyczanego w pkt.2 

umowy do godziny 12:00. W przypadku wcześniejszego zwrotu sprzętu wypożyczającemu kwota 

wynikająca z pkt.5 nie podlega zwrotowi ani też proporcjonalnemu przeliczeniu.  

11. Do zapłaty kwoty należności wypożyczającego wynikającej ze zwłoki Najemcy w zwrocie 

sprzętu Najemca zobowiązuje się bez dodatkowego wezwania, w chwili oddania sprzętu. 

12. W dniu zdania sprzętu Strony potwierdzą stan sprzętu swoimi podpisami na protokole zdawczo-

odbiorczym. 

13. W razie utraty zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w zakresie wykluczającycm zasadność jego 

naprawy (wartość  napraw porównywalna jest lub przekracza wartość sprzętu) Najemca zapłaci 

na rzecz Wynajmującego odszkodwoanie w zryczałtowanej wysokości ...................... zł brutto, 

co odpowiada wartości Sprzętu. 

14. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

16. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

Wynajmujący       Najemca 

 


