UMOWA NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO
Nr
/
/2017
Niniejsza Umowa najmu sprzętu filmowego, dalej zwana Umową, została zawarta w dniu

pomiędzy:

firmą
z siedzibą w
NIP:
Regon:
Reprezentowaną przez
nr tel. kom:
zwanym dalej Klientem
Jeśli stroną umowy będzie osoba fizyczna:
Panem
zamieszkałym w
legitymującym się dowodem osobistym seria
oraz legitymujący się legitymacją studencką, seria
nr PESEL:
nr tel. kom:
zwanym dalej Klientem

numer
numer

a

§1
1. Wynajmujący niniejszym wynajmuje Klientowi, zaś Klient bierze w najem następujący sprzęt filmowy, dalej nazywany łącznie Sprzętem:
LP.

Nazwa Sprzętu

2. Klient zobowiązuje się używać przedmioty w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, właściwościom, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi,
oraz nie działać na szkodę Wynajmującego.
§2
1. Okres najmu Sprzętu rozpocznie się w dniu
2017r, zaś zakończy w dniu
2017r, (dalej Okres Najmu).
2. W dniu rozpoczęcia Okresu Najmu Wynajmujący wyda Klientowi Sprzęt na podstawie niniejszej Umowy.
3. Zwrot Sprzętu zostanie dokonany przez Klienta w dniu zakończenia Okresu Najmu, na podstawie niniejszej Umowy.
4. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Sprzętu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na zasadach określonych w Regulaminie Najmu Sprzętu
Filmowego
5. Zwrot zostanie dokonany w formie zwrotu osobistego.
§3
1. Z tytułu najmu Sprzętu w Okresie Najmu Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego łączne wynagrodzenie w kwocie
zł
(słownie:
złotych) netto, powiększone o podatek od towarów i usług (+23%) dalej zwane
Czynszem Najmu.
2. Czynsz Najmu zostanie uiszczony gotówką w momencie wydania sprzętu i zawarcia niniejszej Umowy.
3. W przypadku opóźnienia z wpłaceniem Czynszu Najmu, o którym mowa w §3.2. Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
4. W przypadku opóźnienia z zapłatą Czynszu Najmu Wynajmujący jest uprawniony do wstrzymania wydania Sprzętu do chwili uregulowania całości należności.
Powyższe nie pozbawia Wynajmującego prawa żądania zapłaty Czynszu Najmu za cały Okres Najmu.
§4
1. Od momentu wydania Sprzętu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, dekompletację lub utratę Sprzętu,
niezależnie od przyczyny powyższych zdarzeń.
2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy, w przypadku zniszczenia, dekompletacji lub utraty Klient
zobowiązany będzie do zwrócenia Wynajmującemu kwoty równiej wartości Sprzętu.
3. Klient jest uprawniony do ubezpieczenia Sprzętu na swój koszt.
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§5
1. Celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, na warunkach określonych Regulaminie Najmu Sprzętu Filmowego Wynajmujący przed
wydaniem Sprzętu ma prawo żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, iż niniejsza Umowa oraz załączniki do niej mają charakter poufny.
3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie, elektronicznie lub telefonicznie o wszelkich pojawiających się zmianach, a korespondencja
przesyłana na powyższy odpowiedni adres, jest uważana za doręczoną właściwie. W razie wynikłego sporu będzie stanowić dowód i załącznik do niniejszej
umowy w dowolnej formie.
4. Załączniki dołączone do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Klient oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem Najmu Sprzętu Filmowego, stanowiącymi załącznik do niniejszej Umowy oraz akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami zawartymi w Regulaminie Najmu Sprzętu Filmowego, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Wszelkie spory, które wynikną między Stronami w związku z niniejszą Umową mają być wnoszone przed Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Regulamin Najmu Sprzętu Filmowego;
2. Faktura VAT;
3. Zdjęcie dowodu osobistego i drugiego dokumentu Klienta (kserokopia lub w formie cyfrowej);
4. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (kserokopia).

Klient:

Wynajmujący:

WYDANIE
Wydanie sprzętu nastąpiło zgodnie z treścią zawartą w tej UMOWIE NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO oraz załączonymi do niej REGULAMINEM NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO. Klient
nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Klient:

Wynajmujący:

ZWROT
Zwrot sprzętu nastąpiło zgodnie z treścią zawartą w tej UMOWIE NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO oraz załączonymi do niej REGULAMINEM NAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO. Wynajmujący ma prawo zgłosić zastrzeżenia w przeciągu 48h od daty i godziny Zwrotu Sprzętu podanego w § 2.1 tej Umowy Najmu Sprzętu Filmowego.
Opis zastrzeżeń:

Klient:
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Wynajmujący:

