
ELEKTRO GL Łukasz Grzybek 

Ul. Rawska 3/6 

93-109 Łódź 

NIP: 6731728742 

Tel: +48 530 802 109 

e-mail: biuro@elektrogl.com 

nr konta: 43 1140 2017 0000 4202 1204 7082  

…………………………………….., dnia………………………………….r. 
                      (Miejscowość)                                                               (Data)                       

 
 

   

…………………………………………………………………………………………… 

(Dane Firmy Wynajmującej)                                                                                      
 

 

UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU : FLUKE DTX 1800 

 

NAJEMCA:  

Firma / Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Przedmiotem Umowy jest oddanie Najemcy do używania sprzętu:  

- miernik firmy FLUKE DTX 1800.  

    Numer seryjny jednostki głównej:  9336039 

    Numer seryjny jednostki zdalnej:  9336040 

    Numery seryjne adapterów DTX-CHA001 : A9336169, A9336171 

    Numery seryjne złącz pomiarowych DTX-PLA002: MBLFNEC, MBLFNG9 

- 2 ładowarki urządzenia : model PW118RA1500F02 

- kabel USB 

- komplet słuchawek 

 

Łączna wartość sprzętu: 38000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych, 00/100 groszy) netto. 

 

2. Wynajmujący zapewnia, że sprzęt wynajęty Najemcy jest kompletny i w pełni sprawny, a Najemca to potwierdza.  

3. W przypadku uszkodzenia sprzętu w okresie najmu Najemca pokrywa koszty naprawy. Naprawa musi zostać 

dokonana w autoryzowanym serwisie firmy FLUKE.  

4. Najemca deponuje 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100 groszy) brutto kaucji w formie przelewu na 

rachunek bankowy Wynajmującego.  Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie wynajmowanego sprzętu (bez 

odsetek) i pomniejszona o opłatę za wynajem wynikającą z umowy. 

Kaucja stanowi zabezpieczenie zobowiązań Najemcy względem Wynajmującego, jakie mogą wynikać z realizacji 

niniejszej umowy.  

5. Najemca za najem sprzętu uiści opłatę w wysokości:  280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100 

groszy) netto /dzień roboczy + 23% VAT. Dni robocze, to dni od poniedziałku do soboty włącznie.  

Za wynajem w niedzielę Wynajmujący nie naliczy opłaty.  



Czynsz będzie płatny po zwrocie sprzętu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego w terminie 7 

dni od daty zwrotu miernika. Faktura zostanie przesłana Najemcy w formie elektronicznej, na adres podany w 

umowie. 

6. Umowa zostaje zawarta na okres od …………………………………….  do …………………………………..,  z możliwością jej 

przedłużenia za zgodą Wynajmującego udzieloną w formie mailowej. 

7. Zawarcie umowy następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem e-maila, formularza niniejszej umowy do 

Najemcy, i odesłanie jej skanu  w e-mailu zwrotnym, uzupełnionego o dane Najemcy, dane do wysyłki oraz podpis i 

pieczęć firmową Najemcy. 

W przypadku odbioru osobistego sprzętu, umowa zostaje zawarta bezpośrednio w siedzibie firmy Wynajmującego. 

8. Wysyłka wynajmowanego sprzętu nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej.  

Koszty wysyłki: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych, 00/100 groszy) netto, pokrywa Najemca. Kwota ta zostanie 

doliczona do faktury za wynajem sprzętu.  

Wynajmujący gwarantuje, że jeśli podpisany formularz umowy zostanie przesłany do niego do godziny 16, to 

wynajmowany sprzęt dotrze do Najemcy następnego dnia roboczego.   

Najemca jest również zobowiązany do zwrotu sprzętu poprzez firmę kurierską , jako paczkę ubezpieczoną, na kwotę 

równą wartości netto wynajmowanego sprzętu. 

Dostarczenie i odbiór sprzętu może też nastąpić osobiście po wcześniejszym kontakcie z Wynajmującym. 

9. 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 i dodatkowo zatrzymania pełnej kwoty kaucji. 

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

11. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

 

Dane do wysyłki: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

Akceptuję warunki najmu:  

 

NAJEMCA: WYNAJMUJĄCY: 

 

 

 

 

.............................................................. 

(pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

.............................................................. 

(pieczęć i podpis) 

 

 


