....................................................
Pieczątka Firmy Wydzierżawiającej

..............................................
Miejscowość i data

UMOWA DZIERŻAWY URZĄDZENIA
DZIERŻAWCA:
Firma / Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Nr dowodu/Pesel/NIP.................................................................................................................................
Tel /Fax / E-mail ........................................................................................................................................
1. Przedmiot Umowy: Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do użytku maszynę/y typu:
…........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Wydzierżawiający zapewnia, że maszyny oddane do użytku Dzierżawcy są kompletne i w pełni sprawne, a
Dzierżawca to potwierdza.
3. W przypadku uszkodzenia maszyny w okresie trwania umowy Dzierżawca pokrywa koszty naprawy.
4. Dzierżawca deponuje część wartości dzierżawionego sprzętu jako kaucję w kwocie …..........................
(słownie)............................................................................... PLN (gotówką). Kaucja jest zwracana
Dzierżawcy po zwrocie dzierżawionych maszyn, bez odsetek. Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań
Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy.
5. Strony
ustalają
wysokość
czynszu
dzierżawnego
na
kwotę
…......................................
(słownie)......................................................... PLN netto / doba. Czynsz będzie płatny przy zwrocie
sprzętu.
6. Doba najmu trwa od 8:00 do 18:00.
7. Umowa zostaje zawarta na okres od .............................................................................................................
8. Montaż w cenie..............................................................................................................................................
9. Dojazd w cenie...............................................................................................................................................
10. Za koniec umowy dzierżawy uznaje się datę zwrotu maszyn do siedziby Wydzierżawiającego.
11. Z chwilą rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu maszyn w stanie niepogorszonym
poza stopień wynikający z normalnego zużycia dzierżawionych maszyn.
12. Dzierżawca oświadcza niniejszym, że zna zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
13. Maszyny nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń przez Dzierżawce.
14. W przypadku awarii dzierżawionej maszyny, Wydzierżawiający nie ponosi kosztów związanych z
transportem maszyny oraz kosztów wynikających z niewykonanych przez Dzierżawce robót.
15. W przypadku konieczności wysłania przez naszą firmę monitu dotyczącego płatności lub zwrotu maszyn
objętych dzierżawą zostanie naliczona kara umowa – 50zł, za każdą korespondencje nadaną listem
poleconym.
16. W przypadku nieuregulowania czynszu w ustalonym terminie lub przywłaszczenia maszyn przez
Dzierżawce, wszystkie koszty windykacji obciążą rachunek Dzierżawcy.
17. Dzierżawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
wyłącznie na potrzeby firmy Wydzierżawiającej - Beratech Beata Lingowska, Nip 6652870428.
18. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Akceptuję warunki dzierżawy:

Dzierżawca:
..............................................................
(pieczęć i podpis)

Zwrot sprzętu w dniu ............................................
Stan techniczny sprzętu przy zwrocie : .......................................................................................
Podpis Wydzierżawiającego:
...................................................

Podpis Dzierżawcy:
........................................................

