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Zawarta dnia .......................... w Katowicach, pomiędzy stronami :  
 
Smart Service Adrian Janik, ul. Francuska 96b, 40-507 Katowice 
NIP: 6292220242 REGON: 240269383 
Tel: 788 803 833, adres e-mail: fit@fitkato.pl 
zwanym dalej Wynajmującym,  
a  
.....................................................................................................................   
adres: ........................................................................................................... 
Dow. Os:.....................................Pesel:........................................................  
Tel...................................e-mail:.................................................................. 
Zwanym w dalszej części Najemcą.  
 
1. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt 
wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem 
zwrotu po wezwaniu do zwrotu przez Wynajmującego w terminie do 3 dni:  
 
Nazwa sprzętu................................................................................................ 
Nr seryjny....................................................................................................... 
Długość wynajmu ..........................................*z możliwością przedłużenia. 
Data zwrotu - ................................................................................................. 
 
Prosimy o informację o przedłużeniu wynajmu na 7 dni przed końcem   

pierwotnego okresu wynajmu. 
 
Cena wypożyczenia za pierwszy miesiąc wynosi .............................. 
Cena wypożyczenia za drugi  miesiąc wynosi ................................... 
Cena wypożyczenia za trzeci miesiąc i kolejne wynosi ..................... 
 
Czynsz miesięczny za pierwsze.............miesiące/miesiąc  płatny jest z 
góry w gotówce/przelewem bądź szybką płatnością internetową. 
  
Czynsz za kolejne miesiące płatny jest za każdy miesiąc z góry do.............. 
dnia każdego miesiąca przez kolejne miesiące, przelewem na konto: 
Smart Service Adrian Janik - 59 1140 2004 0000 3802 8098 6860. 
Miejsce dostarczenia i zdania sprzętu: 
............................................................. 
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* Koszt dostarczenia i odbioru sprzętu wynosi.............zł 
 (płatne gotówką w dniu dostawy) 
 
* Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w miejsce odbioru po 
zakończonym wynajmie. 
 
* Wynajmujący potwierdza odbiór kwoty....................zł w dniu.................. 
 
2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, 
jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do użytku domowego, bez żadnych wad.  
 
3. Najemca zobowiązuje się, zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak go odebrał. Nie 
licząc zużycia wynikającego z normalnego domowego użytkowania. 
 
4. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy/wymiany sprzętu wynikające z 
uszkodzeń niebędących skutkiem naturalnego zużycia podczas użytkowania w warunkach 
domowych. 
 
5. Najemca oświadcza, że został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego 
użytkowania sprzętu.  
 
6. W przypadku awarii sprzętu wynikającej z przyczyny nieleżącej po stronie 
wynajmującego sprzęt zostanie przekazany do serwisu w celu naprawy. Umowa wynajmu 
zostanie wydłużona o czas, w którym sprzęt był niezdatny do użytkowania i w serwisie. 
 
7. Najemca oświadcza, że w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z 
użytkowania sprzętu  nie będzie żądać roszczeń  od wynajmującego. 
 
8. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt sportowy przeznaczony jest do użytku domowego i 
nie posiada licencji komercyjnej, co Najemca potwierdza i zobowiązuje się użytkować 
sprzęt w warunkach domowych. 
 
10. Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922) informuje 
się, że Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu 
wykonania niniejszej umowy i nie będą przekazywane do innych odbiorców. Najemca posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Wszelkie 
zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  
 

 Wynajmujący                Najemca  
 
...........................................     ........................................... 
 czytelny podpis         czytelny podpis 
  


