
UMOWA WYPOŻYCZENIA NR:  ..........................  

Zawarta  w  dniu...............................................pomiędzy  firmą  Sukces  Zamocowania  Sp.  z  o.o.  adres:  Jaworzno  43-600,
ul.  Hetmańska  1,  NIP 632-000-03-87  w dalszej  treści  zwaną  „Użyczającym”  i  reprezentowaną  przez  pełnomocnika  Marka 
Gańskiego
a  firmą............................................................................................................................................................................            z 
siedzibą w......................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..................................................................................................................................................................
zwana w dalszej treści „Użyczającym” o treści następującej:

§1  Użyczający oddaje w używanie i udostępnia na czas 12 miesięcy Używającemu regał metalowy firmowy sztuk...........

Typ/Nazwa:..........................................................................................................................................
wg.specyfikacji Wz nr:.........................................................................................................................
zwany dalej regałem a Używający regał ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z warunkami zamieszczonymi 
w dalszej części umowy. Zadaniem regału jest ułatwienie sprzedaży i ekspozycji produktów Użyczającego oraz promocja marki.

§2  Regał zostaje udostępniony pod następującymi warunkami:

1. Regał pozostaje własnością Użyczającego
2. Regał zostanie umieszczony w punkcie handlowym Używającego pod adresem:.

3. Używający zobowiązuje się  do utrzymania regału w czystości  i  porządku oraz  o dbałość o regał  tak aby nie uległ  
zniszczeniu. Regał nie może być modyfikowany a jego wyposażenie używane do innych celów.

4. Używający jest zobowiązany do utrzymywania stale pełnego zatowarowania regału.
5. Na  regale  mogą  znajdować  się  wyłącznie  produkty  opatrzone  znakiem  firmowym  Użyczającego  i  zakupione  u 

Użyczającego.
6. Używający  zobowiązuje  się  do  pierwszego  zatowarowania  regału  w  kwocie..............do  90  dni  od  daty  podpisania 

umowy.
7. Używający deklaruje roczny obrót produktami Użyczającego w wys. 3 000 PLN w cenach zakupu netto (w odniesieniu 

do jednego regału, w przypadku użyczenia kilku regałów obowiązuje wielokrotność tego obrotu).
8. Wszelkie  ryzyko związane  z utratą  lub zniszczeniem regału ciąży na  Używającym. W razie  utraty,  zniszczenia  lub 

niemożności  zwrócenia  regału  używający  zostanie  obciążony  kwotą  800  PLN  +  23%  VAT.  W  w.w.  przypadkach 
Używający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

9. Używającemu nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim.

§3  Regał zostanie dostarczony do placówki Używającego na koszt Użyczającego.

§4  Użyczający  zastrzega  sobie  prawo  do  odebrania  regału  z  placówki  Używającego w  każdym  czasie,  jeśli  stwierdzi  nie 
wywiązanie się przez  Używającego z warunków umowy. Zwrot regału w ww. przypadku odbędzie się na koszt  Używającego. 
Używający wyraża zgodę na wystawienie faktury za koszty transportu bez podpisu.

§5  Używający może zwrócić regał dostarczając go na własny koszt pod wskazany przez przedstawiciela Użyczającego adres.

§6  Wywiązanie się z umowy skutkuje przedłużeniem jej na kolejne 12 miesięcy na wyżej wymienionych warunkach bez aneksu.  
Na kolejny okres wypożyczenia zostanie wystawiona  faktura (1,00 zł netto za regał).

§7  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

............................................. ............................................         
Użyczający    Używający 

                                                                                                                                           Czytelny podpis i pieczątka klienta


