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WARUNKI UŻYCZENIA
Niniejszy wniosek stanowi jednocześnie umowę użyczenia.
wniosku.

Użyczający zezwala Biorącemu, przez czas oznaczony, na bezpłatne używanie rzeczy, wskazanych we

Rzeczy, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, mogą być używane przez Biorącego wyłącznie w celach
demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych, związanych z pozyskiwaniem na nie nowych nabywców i nie mogą
zostać przez Biorącego powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody Użyczającego.
Biorący w używanie zobowiązany jest do używania rzeczy, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie
z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich zużycia ponad zużycie wynikające z normalnej
eksploatacji. Biorący w używanie zobowiązany jest do należytego przechowywania używania i przewożenia rzeczy,
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek udzielonych mu przez
Użyczającego, celem minimalizacji ryzyka przypadkowego ich uszkodzenia.
Biorący w używanie zobowiązuje się do zachowania w dobrym i kompletnym stanie opakowania, w którym
rzecz został wydana i zwrotu wraz z rzeczą tego opakowania kompletnego i w takim samym stanie.
Biorący w używanie odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie rzeczy będących
przedmiotem niniejszej umowy. Biorący w używanie zobowiązany jest zwrócić rzeczy, będące przedmiotem niniejszej
umowy, nie później niż w terminie wskazanym we wniosku, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem ich zużycia
wynikającym z normalnej eksploatacji. Koszty związane ze zwrotem rzeczy (np. koszt kuriera) ponosi w całości Biorący.
W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, wskazanego we wniosku, Biorący w używanie zobowiązuje się do
uiszczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości brutto 1% ceny przedmiotu użyczenia.
W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia, nadmiernego zużycia lub zdekompletowania rzeczy będących
przedmiotem niniejszej umowy Biorący w używanie zobowiązuje do zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej
we wniosku. Użyczający wystawi w takim przypadku fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. W takim
przypadku niniejszy wniosek stanowi jednocześnie upoważnienie dla Użyczającego do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.
Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli:
•
•

Biorący w używanie używa rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób sprzeczny z umową lub z
właściwościami i przeznaczeniem rzeczy lub
powierza rzeczy innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez Użyczającego lub
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•

rzeczy te staną się niezbędnie potrzebne Użyczającemu.

W przypadku wystąpienia przez Użyczającego z żądaniem natychmiastowego zwrotu rzeczy,
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Biorący w używanie zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 2 dni
roboczych od daty żądania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

Ja, ………………………………………………................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej stronę Biorącego w używanie) niżej podpisany, oświadczam, że jestem
uprawomocniony do reprezentowania Biorącego w używanie i podpisywania na jego rzecz umów.
Akceptuję jednocześnie niniejsze Warunki Użyczenia w całości.

..........................................
Miejscowość, data

…………………………….………………………………………… …………………………………………….
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy pieczątka firmy
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