
UMOWA WYPOŻYCZENIA 

Zawarta w dniu                            w Gdańsku, pomiędzy : 

Jarosławem Herkt i Tomaszem Herkt, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. 

pod firmą Wysepka Sp z o.o. Jarosław Herkt, Tomasz Herkt z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy ul. 

Grunwaldzkiej 470, NIP: 5840251971, zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM, 

a                            , legitymującym się dowodem 

osobistym nr:                 . Oraz dodatkowym dokumentem                  , zwanym dalej KORZYSTAJĄCYM 

zwanymi dalej Stronami, 

o następującej treści: 

1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie trenażera                            w raz z akcesoriami według 

dołączonego do umowy załącznika zwanego – LISTĄ WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU. 

2. Terminarz 

Trenażer zostaje wydany KORZYSTAJĄCEMU w dniu                       , po podpisaniu umowy. 

Sprzęt zostanie zwrócony w dniu                       do godziny 19:00. 

Za każdy następny dzień KORZYSTAJĄCY zapłaci WYPOŻYCZAJĄCEMU karę w wysokości 50 zł 

brutto, chyba że wcześniej poinformuje o chęci przedłużenia wynajmu. 

3. Stan techniczny sprzętu 

WYPOŻYCZAJĄCY przekazuje do używania KORZYSTAJĄCEMU sprzęt sprawny technicznie, co 

KORZYSTAJĄCY  stwierdza własnoręcznym podpisem. 

W przypadku stwierdzenia usterek, bądź zniszczenia sprzętu w momencie jego zwrotu 

WYPOŻYCZAJĄCY naliczy KORZYSTAJĄCEMU koszty naprawy . 

4. Zobowiązania KORZYSTAJĄCEGO 

KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i 

instrukcją obsługi i ponosi za sprzęt odpowiedzialność od momentu jego wypożyczenia. 

5. Opłaty umowne 

Opłaty  za wypożyczenie sprzętu KORZYSTAJĄCY ponosi zgodnie z cennikiem i zobowiązany 

jest do ich uiszczenia najpóźniej w dniu wypożyczenia sprzętu. 



 

6. Kaucja 

W momencie wydania sprzętu, KORZYSTAJĄCY zapłaci WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję gotówką 

lub przelewem w wysokości 500zł  za pokwitowaniem która zostanie zwrócona 

KORZYSTAJĄCEMU w momencie zwrotu sprzętu. 

7. Postanowienia dodatkowe 

8. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy  mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego a wszystkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla 

siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO. 

9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

……………………………………………………….    ………………………………………………………. 

Wypożyczający       Korzystający 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO UMOWY 

                                   

LISTA WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU 

LP Nazwa  sprzętu Ilość sztuk Wartość sprzętu 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

 

 

 

……………………………………………………….                                        ………………………………………………… 

Miejscowość i  data      Wypożyczający 

  

 

                                                        ………………………………………………… 

        Korzystający 


