Wrocław, dnia …………………
UMOWA WYPOŻYCZENIA ekranu UTV-P
zawarta dnia …………… we Wrocławiu
pomiędzy …………………………………………………………………………………………………………………., NIP: ……………………………………
reprezentowana przez …………………………….., zwanym dalej Wydającym,
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, NIP:
………………………………, reprezentowaną przez ……………………………, zwanym dalej Odbierającym.
§1
Przedmiotem wypożyczenia jest ekran LED o nazwie UTV-P marki Unilumin wraz z kablem zasilającym,
pokrowcem transportowym oraz skrzynią transportową, którego Wydający jest Użytkownikiem.
Wartość przedmiotu wypożyczenia określa się na – 18 000 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
netto).
§2
Wydający oświadcza, że przedmiot wypożyczenia jest kompletny, sprawny i w dobrym stanie technicznym. Po
otrzymaniu przesyłki z wypożyczonym urządzeniem należy niezwłocznie sprawdzić jego stan. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy spisać protokół uszkodzenia przy kurierze oraz niezwłocznie przesłać
go Wydającemu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków należy wykryte usterki oraz
wątpliwości co do stanu technicznego urządzenia opisać oraz przesłać mailem lub faksem najpóźniej następnego dnia
roboczego po otrzymaniu towaru. Strony ustalają, że brak poinformowania Wydającego w wyznaczonym
postanowieniami Umowy terminie o fakcie stwierdzenia przez Odbierającego wad, uszkodzeń lub braków przedmiotu
wypożyczenia uznaje się przyjęcie, że przedmiot wypożyczenia został poddany przez Odbierającego stosownej
weryfikacji, a ponadto jest sprawny, w dobrym stanie technicznym, brak w nim wad, uszkodzeń lub braków i w takim
też stanie został Odbierającemu wypożyczony.
§3
Odbierający zapewnia, że będzie używał przedmiotu wypożyczenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim. Odbierający zobowiązuje się ponosić
wydatki związane z użytkowaniem oraz wszelkimi naprawami. Odbierający zobowiązuje się do zabezpieczenia
przedmiotu przed kradzieżą oraz niedopuszczenia do fizycznego uszkodzenia przez osoby trzecie w miejscu, w którym
będzie korzystał z przedmiotu wypożyczenia.
§4
Wydający wydaje Odbierającemu do używania przedmiot umowy wymieniony w § 1 na okres od……….
do ……...... Koszt wypożyczenia we wskazanym czasie, strony ustalają na kwotę ….. zł netto, gdzie w
cenie uwzględnione są koszty logistyczne transportu w obie strony. W przypadku, gdy nastąpi okres zwłoki
w zwrocie przedmiotu i przedmiot nie będzie gotowy do wydania kurierowi w ustalonym czasie, Wydający nalicza
dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł netto za każdą rozpoczętą dobę oraz ponosi dodatkowy koszt usługi
logistycznej na dzień gotowości przekazania kurierowi kompletnego przedmiotu wypożyczenia.
§5
1. Odbierający jest zobowiązany do przygotowanie przedmiotu wypożyczenia (ekran LED, kabel zasilający, skrzynia
transportowa) na dzień wskazany w umowie jako dzień odbioru przez kuriera w godzinach od 8 do 17.
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, tj. do
pełnej wysokości poniesionej szkody.
§6
Na Odbierającym ciąży obowiązek zwrotu sprawnego technicznie (sprawność działania), nieuszkodzonego
(brak uszkodzeń fizycznych, mechanicznych) i czystego przedmiotu wypożyczenia. W przypadku, gdy
zwrócony przedmiot wypożyczenia będzie uszkodzony, Wydający obciąży Odbierającego fakturą sprzedaży oraz
kosztami wysyłki uszkodzonego towaru.
W przypadku, gdy zwrócony przedmiot wypożyczenia będzie zabrudzony, Wydający naliczy Odbierającemu opłatę
serwisową w wysokości 100,00 zł netto za 1 godzinę pracy serwisu.
§7
Odbierający oświadcza, potwierdzając to własnoręcznym podpisem, że znane mu są warunki niniejszej umowy oraz
zapoznał się z Zasadami użytkowania sprzętu wypożyczanego przez ………………… i zobowiązuje się do ich

przestrzegania. Odbierający niniejszym wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu na opisane
powyżej usługi.
§8
Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Odbierający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ViDiS S.A. z siedzibą przy
ul. Logistycznej 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w celu przesyłania korespondencji marketingowej oraz
przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) o ochronie danych osobowych.
§ 11
1. Za wyżej wymienione wypożyczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości …….% wartości wypożyczenia
wymienionej w § 1, płatna z góry na konto bankowe firmy …………….., nr rachunku ………………………………………….
…………………………………….., ……………………………………... Kaucja zostanie zwrócona po sprawdzeniu produktów przez
serwis firmy ViDiS S.A, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zwrotu przedmiotu wypożyczenia, z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 2-5 Umowy.
2. Zgodnie z postanowieniem ustępu powyżej Odbierający zobowiązany jest tym samym do opłacenia kwoty ……….
zł (słownie: …………………………….) tytułem kaucji, a Wydający do zwrotu wyżej wymienionej kwoty w terminie
określonym w ustępie powyżej w pełnej wysokości, z tym zastrzeżeniem, że nastąpi to wyłącznie w przypadku
zwrotu przedmiotu wypożyczenia, co do stanu technicznego którego Wydający nie wniósł zastrzeżeń, a w
przypadku ich wystąpienia, dopiero po uprzednim uregulowaniu przez Odbierającego naliczonych przez
Wydającego należności, o których mowa w § 4-7 Umowy, bądź też wyrażenia przez niego zgody na potrącenie
naliczonej sumy płatności z wpłaconej przez niego sumy kaucji.
3. Kaucja opisana w ustępie powyżej zostanie zwrócona Odbierającemu w całej wpłaconej przez Odbierającego na
rachunek bankowy Wydającego wysokości, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 Umowy.
4. Wydający zastrzega sobie prawo potrącenia z sumy wpłaconej przez Odbierającego tytułem kaucji za
wypożyczenie przedmiotu umowy kwoty należności w przypadku:
a) zwrotu niesprawnego, uszkodzonego lub zanieczyszczonego przedmiotu wypożyczenia, w przypadku którego
łączny wymiar należności za naprawę, konserwację bądź czyszczenie (czynności naprawcze) przewyższałby
…………..% wartości przedmiotu wypożyczenia – w pełnej wysokości wymiaru realizowanych czynności
naprawczych,
b) pozostawania przez Odbierającego w opóźnieniu lub zwłoce w regulowaniu jakichkolwiek należności, o których
mowa w § 4-7 Umowy – w pełnej wysokości wymiaru należności, co do których Odbierający pozostaje w
zwłoce lub opóźnieniu.
5. W przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w ustępie powyżej i potrącenia przez Wydającego z sumy
wpłaconej przez Odbierającego tytułem kaucji należności, których wymiar nie przewyższa całości wpłaconej przez
Odbierającego kwoty, pozostała część tej kwoty zostanie zwrócona Odbierającemu na wskazany przez niego
rachunek bankowy.
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