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UMOWA NAJMU
(osoba fizyczna, wypożyczenie na odległość)

Zawarta w dniu …......................... w Warszawie pomiędzy:

firmą KLIMA-TOP z siedzibą w Warszawie 03-680, ul.  Agatowa 15, zarejestrowaną w Ewidencji  Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Marki pod numerem 7419, posiadającą numer NIP PL113-
140-12-89, reprezentowaną przez Andrzeja Czekajewicza, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym.
a
Panem/Panią ........................…................................................................................................................ 
zamieszkałym(ą)  w  .............................................................................................................................. 
tel. .............................. e-mail ….......................................................... legitymującym (ą) się dokumentem 
tożsamości …...............................................,  posiadającym (ą) nr PESEL ............................. zwanym(ą) 
w dalszej części umowy Najemcą.

§ 1.
1.1. Wynajmujący wypożycza Najemcy przenośny osuszacz powietrza ….............................. w terminie od 

….................................... (jest to termin, w jakim urządzenie będzie dostarczone Najemcy).
1.2. Szacowany okres użytkowania wypożyczonego urządzenia ….............................................................
1.3. Urządzenie zostanie dostarczone Najemcy na adres: ….....................................................................

…......................................................................................... tel. ….............................................

§ 2.
2.1. Warunkiem  wypożyczenia  jest  wpłacenie  kaucji  zwrotnej  w  wysokości  …....................  PLN  oraz

bezzwrotnej opłaty za transport osuszacza (w obie strony) za pomocą firmy kurierskiej w wysokości
….................. PLN na  konto  mBank  firmy  KLIMA-TOP:  34  1140  2004  0000  3002  3405  8132 
w terminie do dnia …......................................  tytułem  „Transport  oraz  kaucja  za  osuszacz
…........................................................”

2.2 Wynajmujący  dokona  rozliczenia  kosztów  wynajmu  w  ciągu  2  dni  roboczych  od  chwili  zwrotnego
otrzymania urządzenia od przewoźnika. Płatność za wypożyczenie nastąpi na podstawie wystawionej
przez  Wynajmującego  faktury  VAT  z  7-dniowym  terminem  płatności.  Faktura  zostanie  przesłana
Najemcy e-mailem, a także pocztą tradycyjną na adres podany w niniejszej umowie. Ew. zaległości
płatnicze naliczane będą wg. stopy procentowej odsetek ustawowych, które są ogłaszane w Monitorze 
Polskim.

2.3 Kaucja zostanie zwrócona przelewem na konto, z którego została wpłacona w ciągu 3 dni roboczych od
momentu  zaksięgowania  wpłaty  za  wypożyczenie,  pod  warunkiem,  że  zwrócone  urządzenie
okaże się sprawne i kompletne.

§ 3.
3.1 Integralną  częścią  niniejszej  Umowy  jest Regulamin  Wypożyczenia wraz  z  Cennikiem

zawierający szczegółowe informacje na temat wypożyczenia.
3.2 Najemca dwoma podpisami akceptuje niniejszą Umowę, a także dołączony Regulamin Wypożyczenia

wraz z Cennikiem.

§ 4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

1. OPŁATA ZA DOSTAWĘ / WYNAJEM / KAUCJA / KARY
Najemca ponosi opłatę  za  dostawę,  wynajem oraz  przesyłkę  zwrotną  urządzenia  wg Cennika 

wskazanego na końcu niniejszego Regulaminu.  
Najemca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu i odesłaniu umowy wpłacić kaucję zwrotną 

i opłatę za transport  na podane w Umowie Najmu konto Wynajmującego i przesłać potwierdzenie wpłaty 
mailem lub faksem. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia (lub nieposiadania konta w mBanku) wysyłka 
urządzenia może się opóźnić ze względu na fakt oczekiwania na zaksięgowanie przelewu.

W przypadku  wynajmu urządzenia  przedłużającego  się  powyżej  45  dni  Wynajmujący  poprosi 
Najemcę o pisemne potwierdzenie konieczności dłuższego wynajmu i ponowne określenie szacunkowego czasu 
wypożyczenia urządzenia. W przypadku niepotwierdzenia przedłużenia najmu (np. wskutek braku kontaktu z 
Najemcą), Najemca zostanie obciążony karą umowną za każdy dzień najmu po upływie 45 dni wypożyczenia. 
Wielkości kar opisane są pod Cennikiem, na końcu niniejszego Regulaminu.

2. WYSYŁKA I ZWROT
Wysyłka  i  zwrot  wypożyczonego  urządzenia  odbywa  się  za  pośrednictwem  firmy  kurierskiej 

Siódemka.  Firma kurierska dostarcza  osuszacz pod  wskazany w Umowie  Najmu adres  w godzinach 8-18. 
Wynajmujący poda Najemcy numer listu przewozowego paczki, by Najemca w dniu dostawy ustalił z kurierem 
porę  doręczenia  i  odebrał  przesyłkę  w  terminie.  Niedoręczenie  przesyłki  w  planowanym  dniu  najmu  nie 
wynikające z winy dostawcy (np. nieobecność Najemcy w miejscu odbioru) obciąża Najemcę kosztami najmu.

Najemca zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru z rąk kuriera 
Siódemka.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w transporcie Najemca ma obowiązek spisać 
przy kurierze (!) protokół szkody i poinformować niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego.

Wynajmujący zaświadcza, że wypożyczany Najemcy osuszacz jest w pełni  sprawny, w dobrym 
stanie technicznym i bez wad, posiada oryginalne opakowanie i transportowe zabezpieczenia wewnętrzne.

Najemca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Wynajmującego  (mailem  bądź 
telefonicznie) o planowanym dniu zwrotu urządzenia i dogodnych godzinach odbioru paczki z zakresu 8-16, 
z przedziałem czasu 3h. Zamówienie kuriera po odbiór paczki leży po stronie Wynajmującego. Przedłużenie 
wynajmu  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Najemcy  (np.  brak  podjazdu  kuriera  o  ustalonej  porze)  nie 
powoduje obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami. W przeciwnym wypadku Najemca zostanie obciążony za 
dalszy czas najmu wg obowiązującego Cennika.

3. TERMINY I WARUNKI UŻYWANIA
Minimalny okres wypożyczenia wynosi  2 doby.  Doba najmu rozpoczyna od godziny 15:00 

dnia, w którym urządzenie zostało dostarczone Najemcy, a kończy się o godzinie 15:00 w  dniu 
nadania paczki zwrotnej kurierem Siódemka.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać urządzenie na cele zgodne z jego zastosowaniem oraz 
dbać  o należyty stan techniczny.  Wynajmujący nie  ponosi  odpowiedzialności  za szkody powstałe  w wyniku 
niewłaściwego użytkowania urządzenia - winno być ono użytkowane zgodnie z załączoną instrukcją obsługi ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa. 

Każdy osuszacz wysyłany jest czysty, z kompletnym opakowaniem transportowym, wytłoczkami i 
instrukcją obsługi i z takim kompletnym opakowaniem i dokumentami winien być zwrócony. Należy też 
zwrócić  szczególną  uwagę,  żeby  urządzenie  zostało  dokładnie  wysuszone  przed  zwrotem. 
Niedopuszczalne jest odsyłanie osuszacza bez opróżnienia zbiornika z wodą i bez sprawdzenia czy 
po jego przechyleniu woda nie kapie z wymiennika.

W przypadku pytań co do użytkowania urządzenia należy się kontaktować z Wynajmującym (tel. 
w nagłówku).

4. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻE
Gdyby  wynajęty  osuszacz  został  uszkodzony,  skradziony  bądź  utracony  cały  lub  jego  część, 

niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy osoby trzeciej,  Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za 
rzeczywiste koszty naprawy lub wymiany na nowy do wartości dwukrotnej wysokości kaucji. Dotyczy to także 
sytuacji,  gdy urządzenie  zostanie  odesłane bez  osuszenia,  czego efektem może być  zniszczenie 
elektroniki urządzenia.
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5. DANE PERSONALNE
Najemca uznaje,  że  dane  personalne  podane  w Umowie  Najmu będą  przetwarzane  do  celów 

wysyłki  urządzenia i  wyraża zgodę, by dane te były przekazywane osobom trzecim do celów ewentualnego 
ubezpieczenia.

6. SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez 

sąd w Warszawie.

CENNIK

Model
osuszacza
powietrza

Dobowa opłata za 
wynajem do 7 dni

[cena z VAT]

Dobowa opłata za 
wynajem powyżej 7 dni

[cena z VAT]

Koszt transportu 
w dwie strony
[cena z VAT]

Kaucja zwrotna

[cena z VAT]

Master DH 711 19,00 zł 15,00 zł 50,00 zł 350,00 zł

Fral DryDigit 2020 23,00 zł 19,00 zł 50,00 zł 400,00 zł

Master DH 720 26,00 zł 20,00 zł 50,00 zł 450,00 zł

Desa DH 721 26,00 zł 20,00 zł 50,00 zł 450,00 zł

Master DH 751 45,00 zł 35,00 zł 70,00 zł 1 000,00 zł

KARY

Kwota kary
[z VAT]

Wypożyczenie osuszacza powyżej 45 dni bez uzgodnienia 
z Wynajmującym 100,00 zł / dobę

Zniszczenie lub zgubienie opakowania w całości lub jego 
części (np. wytłoczki)

100,00 zł

Uszkodzenie urządzenia wskutek  nieprawidłowej 
eksploatacji

koszt naprawy wg cennika 
autoryzowanego serwisu

Zwrot urządzenia w stanie pogorszonym, nie 
traktowanym jako uszkodzenie 

(np. silne zabrudzenie, widoczne porysowanie obudowy)
50,00 zł
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