UMOWA NAJMU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO SERII VITAFON
Zawarta dnia ………………………… w Warszawie formie
………………………………………………………………..,
o numerze ………………………………………………..pomiędzy stronami:
Vitafon PL Leonids Berkovics, al. Stanów Zjednoczonych 51 lok 309, 04-028 Warszawa, NIP
5252394136, Regon 140966375, Tel: 723-333-395, 537-806-663, adres e-mail: biuro@vitafon.pl
Zwanym dalej Wynajmującym,
A
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Dowód Osobisty……………………………………………….. PESEL
……………………………………………………………………..
Telefon ……………………………………………………… E-mail
……………………………………………………………………………
Zwany dalej Najemcą.
Wynajmujący przekazuje, a najemca przyjmuje na użytkowanie urządzenie wymienione poniżej,
będące własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu po upływie czasu wynajmu w terminie 3
dni:
Nazwa urządzenia
……………………………………………………………………………………………………………
………………
Nr seryjny
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...
Długość wynajmu ……………………………………* z możliwością przedłużenia.
Data zwrotu ………………………………………………………………………………………………
PROSIMY O INFORMACJĘ O PRZEDŁUŻENIU WYNAJMU NA 5 DNI PRZED KOŃCEM PIERWOTNEGO
OKRESU WYNAJMU TELEFONICZNIE LUB POPRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL.
Dokonanie płatności lub raport dostarczenia w przypadku wysyłki za pobraniem oznacza akceptację
ogólnych warunków wypożyczenia;
Cena wypożyczenia za pierwszy miesiąc wynosi
…………………………………………………………………………………
Cena wypożyczenia za drugi miesiąc wynosi
………………………………………………………………………………………

oPŁTA za kolejny miesiąc wynajmu płatny jest za każdy miesiąc z góry do maksymalnie 2 dni przed
upływem terminu zwrotu, przelewem na konto Wynajmującego: PKO BP 80 1440 1387 0000 0000
1088 3172
Wysokość kaucji zwrotnej wynosi 150zł za Vitafon T i Vitafon Activ, 250zł za Vitafon Activ z materacem
OWZO. Kaucja zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od otrzymania urządzenia po wypożyczeniu
przelewem
na
podane
konto
Najemcy
o
numerze
………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
W przypadku niedotrzymania terminu oddania urządzenia firmie Vitafon PL Najemca zostanie
obciążony dodatkową płatnością za każdą kolejną dobę zwłoki w wysokości 10zł za Vitafon T, 15 zł
za Vitafon Aktiv, 20zł za Vitafon Activ z materacem OWZO, stosownie do ceny wypożyczenia
urządzenia i zostanie on potrącona z kaucji.
Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy urządzenie sprawne technicznie oraz zgodne z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa;
Wynajmujący po otrzymaniu urządzenia z wypożyczenia zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu
technicznego;
W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia urządzenia, Wynajmujący zobowiązuje się do
poinformowania o tym Najemcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu
wynajmowanego urządzenia.
Najemca zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie
ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego
wykorzystania i wszelkie uszkodzenia urządzenia.
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego urządzenia winę ponosi
Najemca, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
W przypadku przypadkowej utraty przedmiotu wynajmu, uszkodzenia mechanicznego lub
niezwrócenia po wypożyczeniu, Najemca zobowiązuje się do zapłacenia wartość aparatu Vitafon
zgodnie ze stawką ubezpieczeniową :
•
•
•

Vitafon T -975 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć złoty),
Vitafon Aktiv - 1790 zł (jeden tys. siedemset dziewięćdziesiąt złoty),
Vitafon Activ z materacem OWZO – 3690 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złoty).

Do innych nieuregulowanych przepisów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla
siedziby Firmy Vitafon tj. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922) informuje się, ze
Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania

niniejszej umowy i nie będą przekazywane do innych odbiorców. Najemca posiada dostęp do treści swoich danych oraz do
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Wszelkie zmiany
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

Wynajmujący

……………………………………..
………………………………………………
czytelny Podpis

Najemca

czytelny podpis

