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UMOWA WYPOŻYCZENIA    

        

zawarta dnia …………………..    w ……………………………….. pomiędzy: Firmą KALMED Jan Kalkowski, w imieniu której działa …………………….. 

zwany dalej usługodawcą,   a ………………………………………………………………………tel. ………………………………… PESEL: ………………… 

zwaną-ym dalej usługobiorcą, o następującej treści:                                                                                             
§ 1 

Usługodawca przekazuje do użytkowania aparat ortopedyczny do mobilizacji stawów – …………………………o nr ………………………………………… 
wraz z instrukcją obsługi, należący do usługodawcy, zwany dalej przedmiotem wypożyczenia, dostarczony na adres ……………………………………… 
Usługobiorca wypożycza ww. urządzenie na własne ryzyko oraz odpowiedzialność.  

  § 2 
Przejęcie przedmiotu wypożyczenia odbędzie się w dniu  …………………..na  ………………. dób,   od  …………………………..        do   ………………   

  

Urządzenie należy zwrócić osobiście lub poprzez  kuriera w dniu …………………………………………….  
Jeśli dzień zwrotu wypada w sobotę, niedzielę lub święto; urządzenie należy zwrócić w pierwszy pracujący dzień po w/w (dotyczy wypożyczenia bez 
przedłużania okresu wypożyczenia). Jeśli okres wypożyczenia ulega przedłużeniu to należy tak wyliczyć ten okres, aby ostatni  dzień wypożyczenia 
wypadał w dniach nd- czwartek (czyli odbiór przez kuriera lub zwrot osobisty urządzenia w dniach pon- pt).  

 
§ 3 

Usługobiorca zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu zgodnie z instrukcją obsługi, zapewnienia niezbędnych warunków dla bezpiecznego 
przechowywania i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody mogące powstać w czasie wypożyczenia. 
Usługobiorca  ma obowiązek sprawdzenia przy kurierze czy zawartość przesyłki nie ma śladów widocznych uszkodzeń mogących powstać podczas 
transportu. 

§ 4 
1) Usługobiorca zobowiązuje uiścić  

 za wypożyczenie        ………………. zł x ………………dni = ……………….. zł  

 za transport               ……………….  zł                                             

                                          SUMA    ………………… zł     Forma zapłaty:   ……………………………………………………………….  

2) Usługobiorca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie określonym na fakturze.  
3) W przypadku braku wpłaty w określonym terminie KALMED  zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w 

wysokości 7% w skali roku (Art. 481 k. c)  
§ 5 

Zwłoka usługobiorcy w płatności należności, o której mowa w § 4 powoduje rozwiązanie umowy, zwrot przedmiotu wypożyczenia i zastosowanie § 4p.3 

§ 6 

Usługobiorca upoważnia usługodawcę do wystawienia faktury VAT na podstawie niniejszej umowy bez podpisu odbiorcy.  

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 8 
Usługobiorca może zwrócić przedmiot wypożyczenia w dowolnym terminie w czasie trwania umowy, z tym że zobowiązany jest do zapłaty 

usługodawcy ustalonej kwoty usługi, o której mowa w § 4, jak również należy powiadomić usługodawcę o chęci o przedłużenia okresu wypożyczenia   

najpóźniej 2 dni   przed upływem terminu umowy. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy  art. 659-679 o umowie 

najmu. 

§ 10 

Koszty związane z transportem przedmiotu wypożyczenia pokrywa Usługobiorca, wg stawki kuriera lub wg indywidualnych ustaleń pomiędzy 

Usługobiorcą a Kalmed Jan Kalkowski  

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron       

 
            
 
    .................................................                                                                               ................................................... 
                USŁUGODAWCA                                                                                                                                        USŁUGOBIORCA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych przez KALMED Jan Kalkowski, w celu zawarcia umowy 
wypożyczenia, wysłania urządzenia kurierem oraz jego zwrotu.  

                                                                                                                  
 ………………………………………….                                                                           ................................................... 
URZĄDZENIE ZWRÓCONO DNIA (uzupełnia Kalmed)                                                                              USŁUGOBIORCA       

Skąd Państwo dowiedzieli się o Nas?  

 


