UMOWA NAJMU
Nr ................................ (wypełnia Wynajmujący)
Zawarta w dniu ................................. we Wrocławiu pomiędzy :
„BG” Biuro Handlowo – Usługowe Grzeszek Bogusław z siedzibą we Wrocławiu 50-519
przy ul. Gajowej 12/1a, z nr NIP 899-105-17-92 zwanym dalej Wynajmującym,
a
.............................................................................................................. zameldowanym/ą ........
..............................................................................................................., nr dowodu osobistego
........................................... nr PESEL ......................................... zwanym/ą dalej Najemcą.
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest dystrybutorem urządzenia monitorującego bezdech
u niemowląt o nazwie Babysense II, zwanego dalej Urządzeniem.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Urządzenie monitoruje i alarmuje, ale nie jest w
stanie zapobiec zanikowi oddechu u dziecka. Udzielenie pierwszej pomocy jest
powinnością osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. Wynajmujący nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Kompletne Urządzenie składa się z:
• Analizatora
• Poduszek – czujników szt. 2
• Kabli łączących szt. 1
• Wspornika do zawieszenia analizatora
• Instrukcji obsługi
• Kserokopii karty gwarancyjnej
§2
Umowa zostaje zawarta na okres sześciu / dwunastu miesięcy* tj. od dnia ...........................
do dnia ...............................
§3
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy ........ komplet/y Urządzenia opisanego w §1 w stanie
zdatnym do umówionego użytku.
§4
Przekazane w najem Urządzenie winno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zgodnie z instrukcją przekazaną Najemcy. W szczególności Urządzenie nie powinno
być zanurzone w płynie. Bezwzględnie należy korzystać z serwisu Wynajmującego.
§5
Najemca oświadcza, iż:
1. zapoznał się z przekazaną mu Instrukcją Obsługi dla rodziców,
2. przyjmuje warunki gwarancyjne.
§6
Ustala się czynsz najmu na kwotę 150zł płatną z góry za okres 6 m-cy / 250zł płatną z góry
za okres 12 m-cy*.
§7
1. Najemca będzie, przez cały czas trwania Umowy, utrzymywał przedmiot najmu w stanie
przydatnym do umówionego użytku. Na zabezpieczenie zwrotu Urządzenia przez
Najemcę przy zawarciu Umowy pobiera się kaucję w wysokości 100,00 zł/szt.

2. Wpłaty pełnej kwoty czynszu, kaucji zwrotnej oraz kosztów przesyłki Najemca dokona w
dniu zawarcia umowy na konto Wynajmującego w Raiffeisen Polbank S.A. nr 44 1750
1064 0000 0000 2067 5985.
§8
1. W przypadku nieprawidłowej pracy Urządzenia Najemca winien postępować zgodnie
z Instrukcją Obsługi przekazaną mu wraz z Urządzeniem, a następnie w kolejności
zgodnie z warunkami gwarancji.
2. Wynajmujący dokona naprawy Urządzenia lub jego wymiany w momencie dostarczenia
go do serwisu Wynajmującego.
§9
1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu nieuszkodzonego, kompletnego Urządzenia
(§1 pkt.2) w terminie najpóźniej dwóch dni roboczych licząc od dnia wygaśnięcia Umowy
najmu (dniem zwrotu jest data nadania przesyłki).
2. Za każdy dzień zwłoki zwrotu Urządzenia Najemca płaci karę umowną w wysokości
10,00 zł potrącaną z wpłaconej kaucji.
3. Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu kaucji natychmiast po otrzymaniu od Najemcy
nieuszkodzonego, kompletnego Urządzenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych,
przelewem na konto:
..............................................................................................................................................
.................................................... , wskazane przez Najemcę.
4. W przypadku nie zwrócenia kompletnego Urządzenia w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia
Umowy najmu, jak również w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia,
Najemca zapłaci karę umowną w wysokości wartości Urządzenia, która wynosi 450,00 zł
brutto, upoważniając jednocześnie Wynajmującego do wystawienia faktury bez podpisu
odbiorcy (Najemcy).
§10
Najemca nie jest uprawniony do oddania osobie trzeciej Urządzenia będącego przedmiotem
umowy najmu.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
NAJEMCA
….............................................................
czytelny podpis i data

*Niepotrzebne skreślić

