UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Zawarta w ………………………………………… w dniu…………………………………………
Pomiędzy:
WYPOŻYCZALNIĄ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
CP-MEDIBED Kamil Razowski, Jerzy Rybski
Przy ul. Sobieskiego 6/1 43-202 Czechowice-Dziedzice ; tel.: 503-187-677
NIP: 652-172-23-02 ; biuro@cashino-poland.pl
Zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ
a:
………………………………………………………………………………tel………………………………
Zam.……………………………………………………………………………………………………………
legitymującym się dwoma dokumentami tożsamości
1)………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej OSOBĄ WYPOŻYCZAJĄCĄ.
Pkt.1
Sprzęt medyczny, będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi własność firmy Cp-Medibed i Osoba
Wypożyczająca nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż wynikające z niniejszej Umowy.
Pkt.2
Wypożyczaniu podlega ŁÓŻKO REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE…………………………………..
Na okres od..............................do............................ Umowa ulega automatycznie wydłużeniu jeżeli
najpóźniej na 3 dni przed końcem opłaconego okresu wypożyczenia Osoba Wypożyczająca opłaci kolejny
okres wypożyczenia.
Opłat można dokonywać osobiście w siedzibie firmy (Czechowice-Dziedzice, ul. Sobieskiego 6/1) o czym
należy poinformować odpowiednio wcześniej Wypożyczalnię bądź przelewem na nr konta
50 2490 0005 0000 4530 7553 8223 (Alior Bank) wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko Osoby
Wypożyczającej oraz okres za jaki dokonywany jest przelew.
Pkt.3
Opłata za wypożyczenie wynosi 99 brutto zł za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia. Zwrot
wypożyczonego sprzętu przed końcem opłaconego okresu wypożyczenia nie daje podstawy do częściowego
zwrotu opłaty za wypożyczenie.
Pkt.4
Kaucja za wypożyczony sprzęt wynosi 200 zł i zostanie zwracana przy odbiorze sprzętu przez
Wypożyczalnię. Kaucja jest zwracana w całości, o ile nie znajdą się przesłanki do potrącenia z niej kosztów
naprawy uszkodzonego lub czyszczenia zabrudzonego sprzętu.
Pkt.6
Wypożyczalnia ma prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Osobę Wypożyczającą, oraz kontroli
sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z
przeznaczeniem lub niszczony, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy oraz obciążyć Osobę
Wypożyczającą kosztami ewentualnej naprawy i natychmiastowego zwrotu sprzętu.
Pkt.7
Dostarczony przez Wypożyczalnię sprzęt jest sprawny a Osoba Wypożyczająca została przeszkolona z jego
obsługi.
Pkt.5
W sprawach nieuregulowanych umową, strony wiążą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach co potwierdzone jest stosownym podpisem.
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