
UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NR 

Józefów, …………………… 

WYNAJMUJĄCY (Serwis): 

Streamlined Sp. z o.o. 

ul. Zielona 10, 05-420 Józefów 

biuro@streamlined.pl 

tel. 508 346 878, 511 846 878 

NIP 9512484112 

NAJEMCA (Klient): 

………………………………………………………………………………… 

……………….……………….……………….……………….……………… 

……………….……………….……………….……………….……………… 

……………….……………….……………….……………….……………… 

……………….……………….……………….……………….……………… 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Najemcy (Klientowi) w użytkowanie sprzętu: …………………………………………………………………... 

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

o łącznej wartości orientacyjnej:  …………………………….  PLN  

2. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca zobowiązany jest do odkupienia uszkodzonych jednostek sprzętu lub 
usunięcia powstałych usterek na własny koszt. 

3. Najemca zobowiązuje się nie ingerować we wnętrze urządzenia i nie pogarszać celowo jego parametry lub stan techniczny i wizualny, a 
także nie przekazywać urządzenia lub elementów jego wyposażenia osobom trzecim. 

4. Najemca jest zobowiązany do wykorzystania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do nienarażania sprzętu na działanie dymu 
papierosowego. 

5. Charakter najmu (skreślić niewłaściwy – wypełnia Wynajmujący):  

DARMOWY 

a) Najemca nie ponosi kosztów za użytkowanie sprzętu przez okres 

……………………………….. 

 

Po upływie niniejszego okresu, Klient zobowiązany jest do zwrócenia 
sprzętu bez dodatkowych wezwań ze strony Najemcy 

 

PŁATNY 

b) Najemca deponuje w gotówce kaucję w wysokości ……….. 
PLN. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w wysokości 100% 
kwoty bez odsetek po  dokonaniu zwrotu sprzętu oraz 
sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu technicznego. Kaucja 
stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem 
Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej 
umowy. 

c) Najemca za najem sprzętu uiści opłatę w wysokości ……… 
PLN brutto / dzień (w tym 23% podatku VAT), przy czym 
minimalna kwota łączna nie może być niższa niż 100 zł brutto. 
W przypadku użytkowania sprzętu przez okres dłuższy niż 7 
dni, cena za najem ulega indywidualnej wycenie z możliwością 
rabatowania. 

d) Czynsz będzie płatny przy zwrocie sprzętu na podstawie 
faktury VAT na dane Najemcy wystawionej przez 
Wynajmującego 

6. Umowa zostaje zawarta na okres od …………….  do ……………. z możliwością jej przedłużenia za zgodą Wynajmującego wyrażoną na 
piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Po upływie niniejszego okresu, Klient zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu bez dodatkowych 
wezwań ze strony Najemcy 

7. Z chwilą rozwiązania Umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanego sprzętu w stanie niepogorszonym poza stopień 
wynikający z normalnego zużycia najmowanego sprzętu. Zwrot sprzętu następuje bez odrębnego wezwania pod rygorem dochodzenia przez 
Wynajmującego od Najemcy zapłaty pełnej kwoty wartości sprzętu. Przekroczenie terminu zwrotu wiąże się z uprawnieniem Wynajmującego 
do zatrzymania pełnej kwoty kaucji i konieczności pokrycia przez Najemcę pełnej kwoty stanowiącej wartość sprzętu, wyliczonej osobną 
kalkulacją. 

8. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny technicznie, poza usterkami wymienionymi w 
punkcie 12. niniejszej umowy. 

10. Sprzęt w chwili wypożyczenia posiada następujące defekty wizualne lub techniczne (za które Klient nie odpowiada): 

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

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

Najemca oznajmia, że zweryfikował i potwierdza zgodność opisu sprzętu ze stanem faktycznym. 

11. Użytkownik odpowiada za usunięcie z dysku sprzętu poufnych danych przechowywanych przez niego przez okres wynajmu. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Streamlined Sp. z o.o., NIP: 9512484112, z siedzibą pod adresem Aleja KEN 36/112B, 02-797 Warszawa. Dane osobowe 
oraz hasła przechowywane są w celu umożliwienia dokonania naprawy: przekazywania informacji o jej przebiegu i dokonywania ewentualnych rozliczeń finansowych. 
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu w przechowywane dane osobowe, a także ich modyfikacji bądź usunięcia. Dane osobowe, w przypadku niedoręczenia przez 
Klienta podpisanego dokumentu „Zgoda na kontakt”, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naprawy - po tym okresie zostają 
bezpowrotnie usunięte ze wszystkich nośników. Dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim. 

Klient zezwala na użycie danych teleadresowych w celu kontaktu i dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych 

Klient rozumie, że ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM SERWISU 

 Najemca (Klient) Wynajmujący (Serwis) 

…………………………………      …………………………….……… 

DATA WYDRUKU / WYGENEROWANIA FORMULARZA: 16.10.2022 

mailto:biuro@streamlined.pl


 

 

 

 

 

 

POKWITOWANIE ZWROTU – ODCINEK DLA NAJEMCY (Klienta) 

dotyczy Umowy Wynajmu nr …………………… 

 

 

 

 

 

Kwituję zwrot sprzętu komputerowego w dniu ………………………… 

Nie stwierdzono usterek i zastrzeżeń obciążających Najemcę finansowo poza ustalony zakres umowy. 

 

 

 

 

  Wynajmujący 

 ………………...... 

 


