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Pieczątka Firmy Wynajmującej

Miejscowość i data

UMOWA WYNAJMU INSTRUMENTU/SPRZĘTU
Wynajmujący:

Najemca:

Gitarazbartkiem.pl Bartosz Wajer
NIP: 5562790116
ul. Kilińskiego 26
88-140 Gniewkowo
email: bartosz.waj@gmail.com
tel. 536-475-528

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
Adres zamieszkania: ul. Przykładowa 1
tel.: 000-000-000
email: przykładowy@przykład.com

1. Przedmiotem umowy jest wynajęcie Najemcy do używania instrumentu/sprzętu: Gitara marki Gitara model: 000
wraz z pokrowcem. Łączna wartość przedmiotu wynosi: 250,00 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych.
2. Najemca deponuje 250,00 zł jako kaucję, która zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie wynajmowanego
instrumentu/sprzętu, bez odsetek. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego,
jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.
3. Wynajmujący zapewnia, że wynajęty instrument/sprzęt jest w pełni sprawny i kompletny, a Najemca to potwierdza.
4. W przypadku uszkodzenia instrumentu/sprzętu w okresie najmu Najemca jest zobowiązany do poinformowania
Wynajmującego o zaistniałej sytuacji. Koszty naprawy zostaną pokryte z kaucji wcześniej wpłaconej przez Najemcę.
Jeżeli szkody będą na tyle duże, że jego naprawa nie będzie możliwa to obowiązkiem Najemcy jest odkupienie tego
samego instrumentu/sprzętu w ciągu 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku identycznego egzemplarza w
sprzedaży, Najemca zobowiązany jest do zakupu instrumentu/sprzętu o co najmniej tej samej wartości, co
wynajmowany. Jeżeli Najemca nie odkupi instrumentu/sprzętu w przeciągu 30 dni kalendarzowych wpłacona przez
Najemcę kaucja nie zostanie zwrócona Najemcy.
5. Najemca za najem instrumentu/sprzętu będzie uiszczał opłatę w wysokości 40,00 zł/miesięcznie gotówką bądź
przelewem na konto Wynajmującego na podstawie wystawionego rachunku (faktura bez VAT) do 15 dnia każdego
miesiąca, w którym obowiązuje umowa najmu.
6. Umowa zostaje zawarta na okres od 02.07.2021 do 02.09.2021 z możliwością jej przedłużenia za zgodą
Wynajmującego.
7. Z chwilą rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego instrumentu/sprzętu w stanie
niepogorszonym poza stopień wynikający z normalnego zużycia najmowanego instrumentu/sprzętu. Zwrot
instrumentu/sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem zatrzymania pełnej kwoty kaucji.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zwrot sprzętu w dniu:………………………………………….
Stan techniczny przy zwrocie:…………………………………
Wynajmujący:
……………………………………
(pieczęć i podpis)

Akceptuję warunki najmu………………………………..
(data i podpis Najemcy)

