Umowa najmu sprzętu rehabilitacyjnego, szpitalnego i ortopedycznego
Zawarta w …………………….…. w dniu……………............. pomiędzy
Art-Reh Polska z siedzibą pod adresem:
Herby Ul. Mickiewicza 1 42-284 Herby
NIP: 626-256-07-14 Regon: 241885173 Tel:500-300-378
NR KONTA ING BANK ŚLĄSKI: 78 1050 1230 1000 0090 9500 5899
reprezentowaną przez Marcin Biskupek
Zwaną dalej Wynajmującym
a Panią/Panem …………………………...................................................................................................
zamieszkałą /łym w miejscowości ……………………………………. kod ………………………….
przy ul .……………………………………………………………. legitymującym / ą się
dowodem osobistym seria…………… numer…………… PESEL …………………………
TEL……………………………………
Adres dostawy……………………………………………………………………………………………
zwaną / ym dalej Najemcą, została zawarta umowa o następującej o następującej treści:
§1
Najem odbywa się na zasadach opisanych w niniejszej umowie i Regulaminie Wypożyczalni,
stanowiącego załącznik do umowy.
§2
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania, stanowiącą jego wyłączną własność łóżko
rehabilitacyjne elektryczne ………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
w zamian za zapłatę czynszu.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony , poczynając od dnia podpisania niniejszej
umowy.
2. Wypowiedzenie umowy może nastąpić przez każdą ze stron umowy najmu, z 7 dniowym okresem
wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron.
§4
Najemca zobowiązuje się do okazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili wydania przedmiotu
najmu dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§5
1. Najemca wypłaca wynajmującemu w formie przedpłaty w dniu dostawy sprzętu:

a) pierwszy czynsz najmu, za pierwszy miesiąc najmu z góry
w wysokości ……………(słownie:…………………………………) .
b) koszt transportu, montażu oraz demontażu przy zwrocie w/w sprzętu
w wysokości ……………(słownie:…………………………………) .
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Płatność kolejnego miesięcznego czynszu wynosi……………...,(słownie:…………………………),
następowała będzie z góry, do dnia ……… każdego miesiąca (dzień wpływu środków na konto)
przelewem na konto wynajmującego ING BANK ŚLĄSKI: 78 1050 1230 1000 0090 9500 5899
(prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska Najemcy w tytule przelewu).
§7
1. Najemca oświadcza, że przedmiot umowy najmu jest w dobrym stanie technicznym, zdatny do
użytku zgodnie z przeznaczeniem.
2. Najemca zobowiązany jest do używania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami prawidłowej jego
eksploatacji i jego zwrotu w stanie niepogorszonym.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia w/w sprzętu, Najemca zobowiązuję się zapłacić
Wynajmującemu kwotę wartości katalogowej wymienionej w punkcie nr 1 regulaminu wypożyczalni,
który stanowi załącznik do niniejszej umowy, w terminie 14 od dnia otrzymania wezwania do zapłaty
na rachunek wskazany w wezwaniu do zapłaty.
4. Wynajmujący ponosi koszty napraw i innych nakładów wynikających z naturalnego zużycia rzeczy
w trakcie jego użytkowania.
5. W przypadku naruszenia postanowień ustępu 1 Wynajmujący może wypowiedzieć najem ze
skutkiem natychmiastowym.
§8
1. Najemca może oddawać przedmiot najmu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego
używania.
2. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone działaniem osoby, o której mowa w ust. 1, jak za
wyrządzone własnym działaniem.
§9
Po zakończeniu trwania najmu Najemca zobowiązany jest do zgłoszenie Wynajmującemu ,
konieczności odbioru sprzętu rehabilitacyjnego, zabrania się samodzielnego demontażu sprzętu.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminem Wypożyczalni mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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..........................................................
www.art-reh.eu

Załącznik nr 1.
REGULAMIN WYPOŻYCZANI SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO FIRMY Art-Reh Polska
1. Wynajmującym oddaje, a Najemca bierze w najem łóżko rehabilitacyjne elektryczne o wartości
katalogowej 3000 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).
2. Najemca z chwilą wydania przedmiotu przez wypożyczającego ponosi ryzyko jego przypadkowego
uszkodzenia lub utraty.
3. Najemca zobowiązuje się do niedokonywania żadnych przeróbek ani zmian oraz instalowania
dodatkowych urządzeń.
4. Najemca oświadcza, że wypożyczony sprzęt w dobrym stanie technicznym będzie używał zgodnie z
jego przeznaczeniem i nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim.
5. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w umowie w
stanie czystym i nie gorszym niż wynikający z normalnego zużycia.
6. Najemca oświadcza, iż wyżej wymieniony sprzęt będzie pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………
7. Najemca potwierdza niniejszym podpisem iż zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni Art-Reh Polska i
przyjmuję je do stosowania oraz nie wnosi zastrzeżeń do stanu w/w sprzętu.
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