UMOWA NAJMU
WYNAJMUJĄCY:

BOLAN TOUR Maja Sobolewska
ul. Główna 21, 58-312 Stare Bogaczowice, NIP: 676 23 84 516
IDEA BANK: 67 1950 0001 2006 0059 4816 0001

ZAMAWIAJĄCY:

Imię nazwisko: ...................................................................................
Firma: .................................................................................................
Adres: .................................................................................................
NIP: ....................................................................................................
Osoba reprezentująca: ........................................................................
Tel.: .....................................................................................................

1. Zamawiający oświadcza, że wynajmuje zestaw GuideTour i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówione
wynagrodzenie, a Zamawiający zobowiązuje się oddać Wynajmującemu nadmieniony zestaw do używania przez czas
oznaczony w niniejszej umowie. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany zestaw jest jego własnością.
2. Umowa dotyczy wynajmu elementów zestawu Tour Guide wymienionych w protokole zdawczo-odbiorczym, w
tym: odbiorników w ilości: ................ szt., nadajników w ilości: .................... szt., słuchawek w ilości: ....................
szt., inne: ............................ szt.
3. Zestaw zostaje wynajęty na określony czas, w okresie od .................. do...............
4. Zestaw zostanie dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, tzn. walizka transportowa, odbiorniki,
nadajnik/nadajniki, słuchawki zauszne, smycze i baterie. W przypadku dłuższego użytkowania wynajmujący zapewnia
Zamawiającemu dodatkowe baterie. Wszystkie baterie, niezależnie od stopnia zużycia należy odesłać
Wynajmującemu.
5. Zamawiajacy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania elementów zestawu Tour Guide.
Instrukcja jest zawsze dołączana do zestawu. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak również przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia znajdujące sie w zestawie.
6. W razie utraty lub zniszczenia elementów wypożyczonego zestawu Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę
równą aktualnej rynkowej ceny urządzenia.
7. W przypadku awarii któregokolwiek z elementów zestawu Zamawiający ma prawo skorzystać z urządzenia
rezerwowego, dołączonego nieodpłatnie do Zestawu.
8. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Zestaw na podany przez Zamawiającego adres. Do Zestawu
dołączany jest zawsze protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy
poinformować Wynajmującego, najlepiej przed rozpoczęciem okresu wynajmu określonego w pkt. 3 niniejszej
Umowy. W przypadku braku informacji ze strony Wynajmującego domniemywa się zgodność z protokołem.
9. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia okresu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zestaw
na wskazany adres Wynajmującemu, wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. Każdy dzień zwłoki
wobec wskazanego terminu traktowany będzie jako kolejny dzień wynajmu.
10. Strony ustaliły wynagrodzenie Wynajmującego na: ............. zł netto.
11. Zapłata wynagrodzenia odbywa się na podstawie wystawionej przez Wynajmującego Faktury VAT. Zamawiający
upoważnia Wynajmującego do wystawienia Faktury VAT bez jego podpisu. Kwota wynagrodzenia będzie zawierać
podatek VAT wg obowiązującej stawki 23 %.
12. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wypożyczającego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na 21 dni
przed datą rozpoczęcia wynajmu. Po tym czasie Wynajmujący ma prawo do pełnego wynagrodzenia z tytułu umowy z
uwzględnieniem punktu 13.
13. Najemca ma prawo zmniejszyć liczbę zamawianych odbiorników o 10% w stosunku do ilości określonej w
punkcie 2 najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu.
14. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.
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