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UMOWA NAJMU RZECZY RUCHOMEJ 
 
 
Zawarta w dniu .............. w Krakowie pomiędzy firmą  
 
EcoLife Sp z o. o. Sp. Kom. 
 
Ul. Kapelanka 12 30-347 Kraków KRS: 0000615104 Regon: 364605178 NIP: 6762508415 zwaną dalej 
Wynajmującymreprezentowaną przez:  
.................................... 
 
a  
 
...................................... z siedzibą .....................KRS ........................, NIP: ............................ , REGON: 
............................., zwaną dalej „ 
Najemcą 
 
reprezentowaną przez: 
 
......................................................  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wynajem ... szt. oczyszczaczy powietrza Marki ... Model ...... zwany w dalszej 

części umowy Oczyszczaczem. 
2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem oczyszczacza.  
3. Najemca oświadcza, iż jest mu znany stan techniczny i właściwości oczyszczacza i nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń. Najemca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym 
do używania oczyszczacza w sposób odpowiadający jego właściwościomi przeznaczeniu, jednocześnie 
z chwilą podpisania niniejszej umowy Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajmowany 
Oczyszczacz.  

 
§ 2 

Wynajmujący oddaje do używania Oczyszczacz o którym mowa w § 1, a Najemca bierze go w najem i 
zobowiązuje się płacić czynsz najmu zgodnie z § 4 umowy. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu 
zaksięgowania na rachunku bakowym wpłaty czynszu najmu zgodnie z § 4. Jednocześnie Wynajmujący 
przekaże Najemcy instrukcję obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem Oczyszczacza. 
Przedmiot najmu będzie używany przez Najemcę zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 
§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres .... miesięcy.  
 

§ 4 
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w kwocie .... miesięcznie brutto (z 23% 

VAT).  
2. Po dokonaniu zamówienia ze strony ecolife.eu.com Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę proforma z 

góry za cały okres trwania najmu, która zostanie zapłacona przez Najemcę na wskazany na niej 
rachunek bankowy Wynajmującego i we wskazanym terminie płatności.  

 
§ 5 
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1. Najemca najpóźniej do ostatniego dnia okresu wynajmu zobowiązuje się zwróć Oczyszczacz kurierem 
lub osobiście do siedziby Wynajmującego.  

2. W razie awarii urządzenia z przyczyn niedotyczących Najemcy, Najemca niezwłocznie poinformuje o 
tym fakcie Wynajmującego oraz niezwłocznie odeśle Oczyszczacz do siedziby Wynajmującego, który 
zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zamiennego w terminie ustalonym z Najemcą. 

3. W razie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy, Wynajmującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów 
transportu, naprawy oraz zamiany uszkodzonego sprzętu. Koszty te leżą po stronie Najemcy. 

4. W każdym przypadku, niezależnie od okoliczności Najemca odpowiada materialnie w pełnej wysokości 
za uszkodzenia, zniszczenia sprzętu orazza brak lub zaginięcie w/w urządzenia.  

5. Łączna wartość wynajmowanego sprzętu wynosi:.................................. 
6. W przypadku nie zwrócenia Oczyszczacza przed upływem okresu najmu, umowa zostaje automatycznie 

przedłużona na kolejny miesiąc. W tym wypadku opłata za miesiąc wynosi 200 złotych brutto płatne w 
terminie 3 dni od wezwania do zapłaty przez Wynajmującego. 

 
§ 6 

1. W sytuacji nie dokonania zwrotu sprzętu przez Najemcę w wyznaczonym terminie Wynajmujący naliczy 
opłatę w wysokości 50 złotych za każdy dzień spóźnienia i niezwłocznie powiadomi organy ścigania.  

2. W przypadku nie uregulowania należności w terminie wynikającym z dokumentów księgowych, wszelkie 
koszty związane z dochodzeniem roszczeń finansowych zarówno na drodze polubownej jak i 
procesowej ponosi Najemca i niniejszym wyraża zgodę na wystawienie przez Wynajmującego noty 
obciążeniowej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów. 

 
§ 7 

 
Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w razie powstania zaległości w płatnościach 
po stronie Najemcy, podejrzeniu wykorzystywania sprzętu w innym celu niż zadeklarowano lub niewywiązywaniu 
się Najemcy z zapisów powyższej umowy oraz zażądać zwrotu wynajmowanego sprzętu. 

 
§7 

1 Administratorem danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w związku z realizacją Umowy jest 
Wynajmujący. 

2 Wynajmującyzobowiązuje się do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym do 
stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia zgodnego z 
powszechne obowiązującymi przepisami prawa. 

3 Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 
§8 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu. Jest ona dla niego zrozumiała i zobowiązuje się 
do jej przestrzegania. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w 
formie aneksów do niniejszej umowy,podpisanych przez obydwie ze stron. 

3. Strony zobowiązują się do nie udostępniania danych, informacji i dokumentacji, które zostały im 
przekazane w związku z realizacją niniejszejumowy i które zostały określone przez Strony jako „poufne”, 
osobom trzecim bez zgody Strony ujawniającej. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
kodeksu cywilnego. 

5. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedzibyWynajmującego. 

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


