
 
                                                                           Data podpisu:   

 
 

 
UMOWA NAJMU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

 
         Numer Umowy: …................................ 

 
 
 

Niniejszy Umowa Nr. …………… została zawarta pomiędzy spółką    
KRS 0000467864, NIP 7312045424, zwaną dalej „Wynajmującym” a Panem/Panią: ………………… … 

zamieszkałą/zamieszkałym przy ul. …………………….., Kod:………………., Pesel: …………………, telefon: , e-mail:, 

zwaną/zwanym dalej „Najemcą” 

§ 1 
     Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków najmu 
 

Usługa Cena  

WYNAJEM (informacja o produkcie)   

Razem:   
 

§ 2.1  
Wynajmujący oświadcza, iż oddaje Najemcy do używania Produkt, stanowiący jego wyłączną własność, a 
Najemca zobowiązuje się do używania Produktu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. 
  

§ 2.2  
Wynajmujący oddaje Najemcy do używania Produkt na czas nieokreślony od: …………… z comiesięcznym terminem 
płatności. Jeżeli termin wynajmu wyznaczony w Umowie zostanie przekroczony choćby o jeden dzień, spowoduje to 
naliczenie pełnej okresowej opłaty.  

§ 2.3 
Produkt zostanie wydany Najemcy w dniu : …………..  

§ 2.4  
Stan Produktu w dniu zawarcia niniejszej Umowy, strony określają jako sprawny/używany/nowy (niepotrzebne 
skreślić). Wartość produktu jest wyceniana na ............... .  

§ 2.5  
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dostarczenie faktury cyklicznej drogą pocztową 
w wysokości 6 zł brutto. Opłata za dostarczenie faktury zostanie zniesiona jeżeli Najemca wybierze sposób 
dostarczenia faktury cyklicznej drogą e-mailową.   

§ 3.1 
Wynajmującemu przysługuje opłata ……. zł za okres najmu Produktu ustalony w § 2 pkt. 2 i płatna jest z góry. 
 

§ 3.2 
Za każdy uzgodniony, dodatkowy okres najmu ponad ustalony w § 2 pkt. 2, Wynajmujący naliczy opłatę w 
wysokości …………..zł 

§ 3.3  
Opłata określona w § 3 pkt. 1-3 nie zawiera kosztów transportu i montażu Produktu, które ustalane są 
indywidualnie z Najemcą.  

§ 4  
Z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy, Najemca wpłaca na rzecz 

Wynajmującego kaucję umowną w wysokości ............ zł .   
§ 5 

Najemca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami Umowy, stanowiącymi załącznik nr.1 do Umowy. 
 

§ 6 
Strony postanawiają, iż niżej podpisujący Umowę w imieniu Najemcy pełnomocnik, odpowiada jak poręczyciel za 
wszelkie zobowiązania Najemcy wynikające z niniejszej Umowy (wypełniamy, o ile osoba podpisująca Umowę nie jest 
wymieniona wcześniej jako strona tej Umowy). 

Dane osoby podpisującej (pełnomocnika) 

Imię i Nazwisko : ………………………………………………………. 

Adres         : ………………………………………………………. 

Pesel       : ………………………………………………………. 

Tel. i  e-mail       : ………………………………………………………. 

 

              …………………………………                                                                ……………………………… 
   Wynajmujący      Najemca

 
 
www.BRANDvital.eu | infolinia 801 55 88 78 

 



Załącznik nr 1. Ogólne warunki Umowy 
 

§ 1 
W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu Produktu w terminie trzech dni od daty określonej w Umowie najmu 
sprzętu rehabilitacyjnego § 2 pkt. 2, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący będzie uprawniony do 
dochodzenia od Najemcy opłaty wynikającej z przedłużenia Umowy, o której mowa w Umowie najmu sprzętu 
rehabilitacyjnego § 3 pkt. 2, oraz kary umownej w wysokości równej pobranej kaucji. 
 

§ 2.1 
W przypadku wykupienia "Gwarancji plus" w postaci dodatkowej 15% opłaty okresowej, Najemca zostaje zwolniony z 
obowiązku wpłacenia kaucji. "Gwarancja plus" zwalnia Najemcę z odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia produktu 
(nie dotyczy zwrotu niekompletnego sprzętu). Opłata nie podlega zwrotowi. 
 

§ 2.2 
W przypadku utraty lub uszkodzenia Produktu po wydaniu go Najemcy, kaucja określona w umowie najmu sprzętu 
rehabilitacyjnego § 4 podlega zaliczeniu na poczet szkody poniesionej przez Wynajmującego. Ponadto Wynajmujący ma 
prawo do dochodzenia od Najemcy naprawienia pełnej szkody wynikłej z utraty lub szkodzenia Produktu. 
 

§ 2.3 
Kaucja podlega zwrotowi przelewem bankowym na konto Najemcy do 5 dni roboczych po zakończeniu niniejszej 
Umowy, chyba że zostanie zaliczona na poczet zobowiązań Najemcy wynikających z okoliczności określonych w § 2 
pkt. 1 lub Umowie najmu sprzętu rehabilitacyjnego § 3 pkt. 2 i 3, lub na poczet odsetek ustawowych wynikających z 
nieterminowych płatności. 

§ 3.1 
Najemca jest odpowiedzialny za utratę lub każde uszkodzenie Produktu, a zwłaszcza wtedy gdy używa go w sposób 
sprzeczny z jego właściwościami lub z przeznaczeniem. 

§ 3.2 
Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać zmian w Produkcie sprzecznych z niniejszą Umową lub z 
jego przeznaczeniem. 

§ 3.3 
Najemca może oddać Produkt do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego - nie zwalnia to najemcy 
z pełnej odpowiedzialności za przedmiot najmu. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o zmianie 
lokalizacji przedmiotu najmu. 

§ 3.4 
Jeżeli Najemca używa Produktu w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem, lub nie przestrzega zasad 
poprawnej konserwacji przedmiotu umowy, Wynajmujący może niniejszą Umowę wypowiedzieć i zażądać niezwłocznego 
zwrotu Produktu na koszt Najemcy oraz poniesienia kosztów ewentualnej naprawy wynikającej z nieprawidłowego 
użytkowania sprzętu. 

§ 4.1 
W przypadku wynajmu wózka lub skutera elektrycznego, Najemca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu 
najmu do Wynajmującego w razie zaistnienia usterki i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Jeżeli uszkodzenie 
uniemożliwia dalszą jazdę, Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć pojazd do 
najbliższego punktu sprzedaży firmy Brand Vital Poland Sp. z o.o. 
 

§ 4.2 
Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy.  
W przypadku uszkodzenia zewnętrznej obudowy wózka lub skutera elektrycznego potwierdzonego załącznikiem (załącznik 
numer 1) do umowy w postaci zdjęć, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. 
 

§ 5 
W przypadku wynajmu urządzeń oddechowych (koncentrator tlenu, aparat CPAP) obowiązuje całkowity zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych podczas korzystania z przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przez technika złamania 
zakazu, o którym mowa w tym paragrafie na Najemcę zostanie nałożona kara finansowa w wysokości kaucji umownej, o 
której mowa w umowie najmu sprzętu rehabilitacyjnego paragraf 4.1. 
 

§ 6 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak 
znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej 
wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wynajmującego. 
 

§ 7.1 
W przypadku opóźnienia z zapłatą faktury Najemca traci prawo do stawek rabatowych dla wszystkich Produktów 
stanowiących przedmiot najmu, oraz zobowiązany jest zapłacić odsetki umowne w wysokości ustawowej w 
przeliczeniu za każdy dzień zwłoki. W przypadku braku zapłaty za pełen okres rozliczeniowy Wynajmujący zastrzega 
sobie prawo do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Długów (60 dni po upływie terminu płatności). Wynajmujący 
zastrzega sobie prawo do przekazania nr. Pesel Najemcy do Krajowego Rejestru Długów. 
 
 
 
 
 
 



§ 7.2 
W przypadku braku opłaty za fakturę w terminie wyznaczonym na dokumencie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo 
do wysłania monitu po przekroczeniu 1 oraz 8 dnia po upływie terminu płatności. Za każdy z wysłanych monitów 
zostaną naliczone koszty operacyjne w wysokości 10 zł brutto. 
 

§ 7.3 
Najemca upoważnia wynajmującego do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej 
SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Najemcy posługując się jego nr. PESEL. 
 

§ 8 
W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc (umowa długoterminowa), z chwilą upłynięcia 
okresu najmu umowa przedłużona jest automatycznie na czas nieokreślony z jedno miesięcznym okresem 
rozliczeniowym. O ile Klient nie przedłuży umowy na czas dłuższy niż jeden miesiąc, zastosowanie ma standardowa 
stawka najmu (bez rabatu wynikającego z umowy długoterminowej). 
 

§ 9 
Bieg umowy najmu jest przerywany z chwilą wypowiedzenia umowy (nie w momencie zwrotu wynajmującemu 
przedmiotu najmu). 

§ 10.1 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Wynajmującego w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Wynajmujący informuje, iż jest 
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

§ 10.2 
Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych: 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wynajmującego informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 

§ 10.3 
Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 
r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wynajmujący. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom, 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację, jak również - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma 
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec 
przekazywania ich innemu administratorowi danych. 

§ 11.1 
Umowa może być zmieniona za zgodą Najemcy poprzez pisemny aneks do Umowy. 
 

§ 11.2 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11.3 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
  

 
Podpisano i zaaprobowano: 
 
………………………………. 
Podpis Wynajmującego  
  


