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UMOWA NAJMU NR X620N/

/

/

Zawarta w dniu ….......................................... pomiędzy Project Elysium Ryszard Kwiatkowski z siedzibą w Huta Mińska, ul. Mińska 27, 05-300 Mińsk
Mazowiecki zwanym dalej Wynajmującym
a Imię i nazwisko: ……………………………………....………………......................................... nr tel………….................................……...............……………
Zamieszkałym w ………………………………….……………………………………................................................…......................……………….....................
Legitymującym się dowodem osobistym seria i nr………….....…............................……….....………PESEL ….…….....………..........................................…..
zwanym dalej Najemcą.
Przedmiot najmu, został zabrany pojazdem marki ………………...............................................…. o numerze rej......................................................
przypadku transportu do klienta ze strony wypożyczalni koszty transportu w wskazane miejsce 1,50zł/1km nie mniej niż 20zł za kurs
adres dostawy.............................................................................................................................................................................................
ustalona kwota za transport : odległość.......................km dająca kwotę …...............................
§1
Przedmiot najmu i okres jego trwania oraz jednostkowa opłata (czynsz) za najem:
L.p.

Nazwa urządzenia lub
maszyny

Numer
indywidualny

Glebogryzarka Hortmasz
X620N

Cena netto-za
jedną sztukę

Okres najmu
Stan Licznika
MTG

Podpisy stron (przy
zwrocie przedmiotu
najmu)

faktyczny
Odbiór (dzień)

Zwrot (dzień)

godzina

godzina

-

godzina

godzina

-

godzina

godzina

-

godzina

godzina

1-5 dni
130,00zł Doba

1

220129

Powyżej 5 dni
110,00zł Doba
Brutto / Netto

(Wartość 4999zł brutto)
Pług do X620N

20,00zł Doba

2

Brutto / Netto

Wartość 399zł brutto
Koła stalowe do X620N

0zł Doba

3

W cenie

Wartość 350zł brutto
Przyczepa lekka
20,00zł Doba

4

Brutto / Netto
Wartość 2450zł brutto

Cennik jednostek najmu brutto dla osób fizycznych, netto dla firm i instytucji
Najem do 5 dni cena doby – 130,00zł
Najem powyżej 5 dni cena za dobę – 110,00zł
UWAGA! MASZYNY NIE SĄ UBEZPIECZONE OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U NAJEMCY!

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę,
przekroczenia okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.
Na poczet należnego czynszu lub ewentualnych szkód w przedmiocie najmu-Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy
zaliczkę w wysokości: 300,00 zł, słownie: Trzysta złotych
Najemca wynajmuje urządzenie na określoną liczbę jednostek. Jedna jednostka jest równa 24 godzinom (przykładowo wynajmując o godzinie
8:00 na jedną jednostkę najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu do 8:00 następnego dnia). W przypadku przekroczenia czasu
zwrotu urządzenia, najemcy zostanie doliczona opłata najmu za kolejną jednostkę rozliczeniową
§2
Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami
określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu
najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.
Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny z uwzględnieniem jego
zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.
Koszty transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca.
Najemca zobowiązany jest informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega
sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.
§3
Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego
pokwitowaniem Wynajmującego. W razie jakiejkolwiek awarii wynajmujący nie zwraca kosztów transportu do wypożyczalni najemcy.
Odpowiedzialność o której mowa w ust. 1 nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego
użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi.

§4
W razie niedokonania zwrotu przedmiotu najmu, niezależnie od zaistniałych okoliczności najemca ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu wg cen zakupu
nowego sprzętu tego samego typu i marki, w razie niemożliwości odkupienia tego samego modelu (lub lepszego) zwrot równowartości sprzętu w terminie
do 14 dni roboczych. Do czasu odkupienia każdy dzień jest liczony jako doba najmu.
§5
Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w
dacie zawarcia umowy. W przypadku dłuższego najmu rozliczenia dokonywane są co tydzień. Niedziele i święta normalnie liczone 100% ceny
§6
W razie zalegania Najemcy z zapłatą czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę, a także zarachować pobraną zaliczkę na poczet
należnego czynszu.
§7
Najemca ma obowiązek zapoznania się z instrukcją przed użyciem przedmiotu najmu. Instrukcja do pobrania ze strony wypożyczalni online, można też
zeskanować kod QR z niniejszej umowy. Jeżeli nie ma klient możliwości zapoznania się z instrukcją online proszę poinformować wynajmującego o wersję
papierową. Naprawę uszkodzeń spowodowanych użyciem maszyny w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi pokrywa najemca.
§8
Najemca bierze na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie (urwanie/złamanie) noży od glebogryzarki. Noże są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne
zwykłe kamyki, korzenie itp. nie są w tanie złamać tak grubego noża. Jednakże najechanie na duży kamień , beton, pręty, blachy duże karpy itp może urwać
nóż glebogryzarki. Za każdy zniszczony nóż najemca zostaje obciążony kwotą 40zł za odkupienie i wymianę części serwisowej.
§9
w formie kuponu rabatowego 10% wartości każdego najmu może zostać zwrócona. Zebraną kwotę można wykorzystać do opłacenia / pomniejszenia
kolejnego najmu w okresie do 12mc od wystąpienia transakcji. Transport nie jest wliczany do kwoty rabatu tylko kwota najmu sprzętu.
Project Elysium Ryszard Kwiatkowski przetwarza i gromadzi państwa dane zgodnie z ustawą o RODO z dn.25.05.2018 t.j. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiej Rady 2016/679 z dn. 27.04.2016 o ochronie danych osobowych, Nie udostępniamy państwa danych osobom trzecim, jedynie do własnych
potrzeb w celu realizacji usługi najmu sprzętu.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Wynajmującego.
Wszelka niezbędna dokumentacja Techniczno rozruchowa jest również dostępna on-line na stronie wypożyczalni. Dokładne opisy, Filmy z pracy maszyny
Instrukcje BHP / instrukcje Obsługi, wystarczy zeskanować kod QR z umowy lub maszyny
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla każdej ze stron.
Kwiatkowski Ryszard
Najemca / przedstawiciel najemcy

Wynajmujący
☎ 537 861 861

